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RESUMO 

 

O presente estudo trata do trabalho sexual de mulheres, considerando-se a perspectiva dos direitos 

fundamentais e a sua implementação. A relatividade da dignidade humana – a negação da condição 

de profissional às prostitutas – foi analisada, como a condição primária para a invisibilidade, a 

marginalização, a discriminação e a estigmatização deste grupo social, negando-lhes a igualdade 

existencial. Assim, verifica-se em que medida a religião e a moralidade ditam as normas da 

sociedade, instrumentalizando-se do Direito para o exercício da dominação masculina, no que 

tange ao não reconhecimento dos direitos sexuais e à invisibilidade das trabalhadoras sexuais. Os 

direitos à liberdade – notadamente, a autodeterminação -, emancipação e igualdade, bem como o 

direito fundamental ao trabalho, demonstram a urgência da regulação do trabalho sexual de forma 

a tratar as pessoas que o exercem com o mesmo respeito e consideração destinado aos demais 

trabalhadores. Ao direito de igualdade existencial denomina-se reconhecimento, não se podendo 

negá-lo a determinadas pessoas em virtude do trabalho que exercem. Nesse sentido, pretende-se 

demonstrar a possibilidade de adaptação da legislação infraconstitucional, conforme implementado 

em diversos países do mundo, aos direitos constitucionais supramencionados, analisando-se a 

viabilidade da aprovação do Projeto de Lei n° 4.211/2012, denominado Gabriela Leite, de autoria 

do Deputado Federal Jean Willys, apresentado ao Congresso Nacional, que dispõe sobre a 

regulação do trabalho das trabalhadoras sexuais. Considerar-se-á o paradigma social inscrito 

constitucionalmente na busca por alternativas de regulação da atividade que não se coadune com o 

tradicional modelo capitalista, de forma a impedir a exploração sexual e o tráfico de pessoas com 

essa finalidade, atribuindo-se às próprias trabalhadoras o controle do exercício do trabalho, 

individualmente ou por cooperativas e associações, conforme disposto no art. 174, §2º, da 

Constituição da República de 1988. 

 

Palavras-chave: Sexo. Prostituição. Trabalho. Direitos fundamentais. Dignidade humana. 

Igualdade existencial.   



ABSTRACT 

 

The present study deals with sexual work of women, considering the perspective of fundamental 

rights and their implementation. The relativity of human dignity - the denial of professional status 

to prostitutes - was analyzed as the primary condition for invisibility, marginalization, 

discrimination and stigmatization of this social group, denying them existential equality. Thus, it 

is verified to what extent religion and morality dictate the norms of society, using the law for the 

exercise of male domination, as regards the non-recognition of sexual rights and the invisibility of 

sex workers. The rights to liberty - notably, self-determination - emancipation and equality, as well 

as the fundamental right to work, demonstrate the urgency of regulating sex work in order to treat 

those who exercise it with the same respect and consideration for other workers . The right of 

existential equality is called recognition, and it can not be denied to certain people by virtue of their 

work. In this sense, it is intended to demonstrate the possibility of adapting the infra-constitutional 

legislation, as implemented in several countries of the world, to the above-mentioned constitutional 

rights, analyzing the feasibility of approval of Bill No. 4.211 / 2012, named Gabriela Leite, de 

Authored by Federal Deputy Jean Willys, presented to the National Congress, which deals with the 

regulation of the work of sex workers. It will be considered the social paradigm inscribed 

constitutionally in the search for alternatives of regulation of the activity that does not coadune 

with the traditional capitalist model, in order to prevent the sexual exploitation and the traffic of 

people with this purpose, being attributed to the own workers The control of the exercise of the 

work, individually or by cooperatives and associations, as provided in art. 174, §2, of the 

Constitution of the Republic of 1988. 

 

Keywords: Sex. Prostitution. Job. Fundamental rights. Human dignity. Existential equality.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

“O bordel, que havia sido frio como um hospital e duro como um quartel, 

encheu-se de pássaros e violas e plantas e cores. As pernas só eram abertas a partir do 

crepúsculo, e, enquanto durasse a noite. Durante o dia, e até a primeira badalada do 

ângelus, abriam-se as orelhas. Essa ideia veio da experiência. As meninas haviam 

aprendido que todo macho pelado esconde um náufrago que suplica amparo. O 

confessionário teve tanto êxito que transbordou de multidões que acudiam da inimiga 

cidade de Tegucigalpa e de todos os lugares. Pelas ladeiras da colina viam-se longas 

filas de homens, esperando a vez para contar dúvidas e segredos, medos guardados, 

sonhos e pesadelos. A igreja não competia. Os padres, como o senhor sabe, só recebem 

a confissão dos pecados, que é o que as pessoas menos necessitam confessar.” 

(GALEANO, 1994). 

 

O presente estudo versa sobre o reconhecimento do trabalho sexual, a partir da concepção 

da fundamentalidade do direito ao trabalho, e sua regulação, sob a égide da Carta de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas e a inscrição do valor social do trabalho como 

fundamento do Estado Democrático de Direito, conforme disposto nos artigos 1º, IV e 170 da 

Constituição da República de 1988. 

Apesar das disposições normativas, o trabalho sexual, em diversos ordenamentos jurídicos 

do mundo e, especialmente, no Brasil, ocupa um limbo jurídico, em virtude da reprovabilidade 

moral da prática, pois não é crime, mas também não é regulamentado como trabalho. E mais, todas 

as atividades a ele relacionadas são associadas a crimes pelos códigos penais, o que sujeita as 

trabalhadoras aos efeitos cruéis da invisibilidade. 

As consequências jurídicas dessa invisibilidade são diversas: o desamparo da legislação 

trabalhista e previdenciária, a ausência de políticas públicas que lhes dizem respeito, a 

impossibilidade de se associarem, dentre outras. 

A invisibilidade decorre de uma construção social, econômica, política e moral, que se 

pautou pela moral (influenciada pela religião) e pela imposição da dominação masculina nas 

sociedades, relegando às mulheres os bastidores da vida pública e o protagonismo serviçal do 

trabalho doméstico. Nesse sentido, aquelas que destoam dos padrões de conduta moralmente 

impostos são patologizadas, estigmatizadas e discriminadas. 

Assim, as trabalhadoras sexuais são, de forma geral, tidas como doentes, vítimas ou vadias, 

o que afeta igualdade existencial dessas mulheres, a partir da desconsideração subjetiva de sua 

autonomia, sendo consideradas exploradoras ou exploradas sexuais.  
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Não estou aqui a negar a existência da exploração sexual, mas é necessário que se distinga 

a prostituição desta, o que não é feito pelo Código Penal brasileiro. O consentimento é um dos 

critérios distintivos entre um e outro instituto. A prostituição voluntária é o trabalho sexual prestado 

por uma pessoa capaz, em troca de uma determinada remuneração, não se afigurando a coação, 

ameaça ou violência que se impõem na exploração. Tampouco deve perpetuar a cultura de 

segmentação e rotulação das mulheres por suas condutas sexuais, resquício misógino de uma 

sociedade que se constituiu objetificando-as, anulando-as e privando-as da participação política.  

Ainda que se argumente que a maioria das prostitutas exerçam o ofício sob coação ou 

ameaça (SWAIN, 2004; ZIÁURRIZ, 2011; GUTIÉRREZ, 2009; MARTÍN-PALOMINO, 

RAMOS, 2014), deve-se pensar, por outro lado, que existem diversas mulheres que o fazem 

voluntariamente e são a essas pessoas que a regulação se destinaria, pois, a legislação proibitiva da 

exploração sexual e de combate ao tráfico de pessoas para esse fim já existe, nem por isso a 

prostituição é erradicada, inclusive nos países radicalmente proibicionistas. Esta clandestinidade, 

como produto da invisibilidade, sujeita mulheres a diversas formas de violência, permitindo a sua 

permanência sob constante estado de exceção (AGAMBEN, 2002). 

Deve-se questionar, portanto, a que se presta o não reconhecimento e a invisibilidade de um 

dos trabalhos mais antigos do mundo? Por que se pensar a regulação do trabalho sexual incomoda 

tanto àqueles e àquelas que não o exercem, cujas vidas, diretamente, não seriam minimamente 

afetadas por esse reconhecimento? Por que tanto ódio social contra as trabalhadoras sexuais?   

Em que momento histórico se fixou que os atos sexuais são altruísticos (DE LORA, 2007, 

p. 461), não podendo integrar o rol de atividades humanas tal como os atos físicos e os atos 

intelectuais, impedindo-se que em troca de sua prestação se aufira renda? Qual é o alcance da 

autodeterminação e em que medida as mulheres podem reger a sua vida e o uso do seu corpo? A 

quem compete a atribuição de “vítima” a pessoas capazes que exercem uma atividade voluntária? 

Quem pode definir o sentido da dignidade? Essas reflexões são feitas ao longo de todo o trabalho. 

No Capítulo 2, analisei a prostituição na História, nas culturas pré-existentes, bem como de 

que forma o trabalho sexual e as trabalhadoras foram invisibilizadas pela política, pelas ciências, 

socioeconomicamente, pelo Direito e pela imposição de uma moral sexual fulcrada no aparato 

religioso, apesar da antiguidade do ofício, o que impediu o reconhecimento dessas pessoas nos 

diversos ordenamentos jurídicos ao redor do mundo. 
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O reflexo do processo de invisibilidade da prostituição se manifestou na disposição espacial 

do trabalho, relegando-o a espaços geográficos periféricos, afastado dos olhos da “boa sociedade”, 

pela constituição sanitarista dos espaços urbanos, que repete a discriminação em tatas cidades do 

mundo. 

Sendo assim, a suposta omissão estatal propiciada pelo afastamento biopolítico dá lugar à 

atuação do Estado sob a forma excepcional, sujeitando as trabalhadoras ao exercício de sua 

atividade a uma situação de clandestinidade, o que propicia a prática de atos violentos contra as 

trabalhadoras sexuais, tanto por particulares quanto por agentes públicos.  

Embora a sociedade tenha relegado às trabalhadoras sexuais o afastamento, elas foram 

inspiradoras e autoras de diversas obras artísticas que lhes retratam a beleza e denunciam a 

estigmatização por elas suportadas. 

Ao final do segundo capítulo, será abordada a necessidade de visibilidade dessas pessoas 

como instrumento de reconhecimento e para a proteção contra as violências diárias praticadas pela 

sociedade e pelo próprio Estado. 

No Capítulo 3, será analisada a tratativa jurídica da prostituição nos diversos ordenamentos 

jurídicos do mundo, em todos os continentes. Destaco neste capítulo os diferentes modelos e 

sistemas de tratamento da prostituição, quais sejam, modelos proibicionistas, destacando-se aqui o 

denominado sistema neoabolicionista ou “sistema nórdico”, em franca expansão na 

contemporaneidade, que vitimiza as mulheres e pune os clientes. 

Há também os modelos de tolerância, no qual se insere o sistema abolicionista, que não 

criminaliza as prostitutas, mas tipifica todas as condutas relacionadas à prostituição. Este sistema, 

equivocadamente, é adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, subsistindo no Código Penal 

normas não recepcionadas pela Constituição da República de 1988, conforme se verá no final do 

terceiro capítulo. 

Antes, porém, no tópico 3.3, serão analisados os sistemas regulatórios, que reconhecem o 

trabalho sexual como tal, sobre ele dispondo em normas específicas do ordenamento jurídico, 

destacando-se a Alemanha, Áustria, Nova Zelândia, Holanda e Uruguai, com o objetivo de verificar 

qual modelo melhor se presta à regulação. Nesse ponto, analisarei, a partir de relatórios estatais, de 

publicações de pesquisadores e da avaliação de coletivos de trabalhadoras sexuais e destas, 

individualmente, os diferentes contextos da regulamentação, seus efeitos pessoais e sociais, 
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funcionamento, críticas e quais modelos poderiam embasar a regulação do trabalho sexual no 

Brasil. 

No Capítulo 4, será abordada a concepção de desigualdade existencial, elaborada por Göran 

Therborn (2010), fundamental para o presente trabalho e contínua às pesquisas já realizadas por 

esta autora sobre o direito à igualdade e sua concretização, bem como necessária para a elaboração 

e aplicação de normas e políticas que visem ao reconhecimento.  

Neste capítulo, verifico a intersecção entre a dignidade humana, o direito fundamental ao 

trabalho, os direitos sexuais e o trabalho sexual, estudando e refletindo criticamente sobre os 

argumentos contrários à regulação do trabalho sexual, notadamente o possível aumento da 

exploração sexual e do tráfico de pessoas para este fim. Neste ponto, destacarei o dever de tutela 

estatal das trabalhadoras sexuais e a relação entre as violências contra elas praticadas com o modelo 

normativo adotado pelo Estado no que tange ao trabalho sexual. 

Um dos argumentos contrários à regulação da prostituição funda-se no aumento da 

exploração sexual e do tráfico de pessoas para este fim, pela facilitação pelo Estado do exercício 

da profissão. É necessário que se analise com cautela esse argumento, para que não seja utilizado, 

como feito com a disseminação do modelo abolicionista, como medida interseccional de 

reprodução da desigualdade existencial e anti migratória decorrente da xenofobia, reforçando a 

invisibilidade programada contra as trabalhadoras sexuais. 

O quinto e último capítulo versa sobre as concepções de reconhecimento e a aplicabilidade 

dessas ao trabalho sexual, a partir das demandas das próprias trabalhadoras, individual ou 

coletivamente. Neste ponto, também será abordada as propostas legislativas em trâmite no 

ordenamento jurídico brasileiro para proibição e regulação do trabalho sexual, Projetos de Lei n° 

377/2011 e 4.211/2012 (Projeto de Lei Gabriela Leite), em tramitação no Congresso Nacional, seus 

possíveis efeitos, sugerindo-se alterações necessárias. 

Ao fim, dedico-me a apresentar as diversas formas de organização das trabalhadoras 

sexuais, propondo, embasada na previsão constitucional do art. 174, §2°, a criação de cooperativas 

de trabalho para a prestação dos seus serviços, como forma de conferir a essas mulheres 

visibilidade, possibilitando sua emancipação e proteção, coibindo a prática de violências às quais 

estão sujeitas, em virtude das peculiaridades do trabalho exercido.  

Destaco a opção pela escrita na primeira pessoa do singular, como fruto de lições e 

discussões metodológicas no Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade 
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Católica de Minas Gerais, não porque as reflexões registradas no presente trabalho foram 

construídas de forma solipsista, mas por denotar a assunção por esta autora das responsabilidades 

e críticas no desenvolvimento do presente trabalho. Ademais, a figura retórica plural não cabe em 

trabalho singular, não obstante as inestimáveis contribuições dos orientadores, professores, 

colegas, amigos, teóricos e das próprias pessoas sujeitas do presente estudo, as trabalhadoras 

sexuais. 

Neste ponto, repiso a condição de pessoas, sujeitos, mulheres que fundamentaram o 

presente trabalho, razão pela qual penso ser inadequada a expressão “objeto de estudo”, a qual 

somente utilizarei quando estiver tratando dos ordenamentos jurídicos, mas não das trabalhadoras 

sexuais, protagonistas deste estudo. 

Considerando-se ainda que as pessoas do presente estudo são, em sua maioria, mulheres, 

adotei também a voz feminina, artigos e pronomes, para destacar que o trabalho sexual é ofício 

exercido prevalentemente por mulheres, mulheres transexuais e travestis. 

A metodologia da pesquisa é essencialmente de base teórica, analisando-se a bibliografia 

sobre o tema, pela realização de uma pesquisa jurídico-compreensiva e jurídico-histórica, a partir 

do entrecruzamento entre o Direito e as demais ciências que se ocuparam da complexidade do tema, 

procurando entender a historicidade do trabalho sexual, o fundamento da dignidade da pessoa 

humana, do direito fundamental ao trabalho e sua valorização sexual, interseccionando-os com os 

direitos sexuais e a igualdade existencial.  

Ao longo do desenvolvimento do presente trabalho, se apresentam diversos “marcos 

teóricos”, de diversas áreas do conhecimento, destacando-se Michel Foucault (1984, 1985, 1988, 

1999), pelo desenvolvimento filosófico das concepções biopolíticas e a aplicação dessas à 

sexualidade humana, sobretudo nos três volumes da obra “História da Sexualidade” (FOUCAULT, 

1984, 1985, 1988), fundamental para o desenvolvimento das reflexões aqui postas.  

Como continuidade do pensamento biopolítico de Michel Foucault, as obras de Giorgio 

Agamben (2002, 2007, 2014, 2017), notadamente “Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I” 

(AGAMBEN, 2002) e “Nudez” (AGAMBEN, 2014), inspiram diversas reflexões sobre 

invisibilidade e reconhecimento do trabalho sexual. 

Apresentam-se ainda como grandes fontes na abordagem da concepção de desigualdade 

existencial o autor Göran Therborn (2010). Sobre as concepções de dignidade e direitos 

fundamentais, destacou-se a obra da autora Mette Lebech (2009) e os autores brasileiros José 
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Adércio Leite Sampaio (2003, 2004, 2006, 2013), Ingo Wolfgang Sarlet (2003, 2015) e Paulo 

Bonavides (2001, 2009). 

Considerando-se a proposição e a defesa da regulação do trabalho sexual, embora esta 

autora não tenha realizado pesquisas de campo quantitativas, entrou em contato com diversas 

trabalhadoras sexuais, coletivos e associações, estudando suas propostas, bem como as concepções 

pessoais de dignidade e reconhecimento, bem como de que forma o trabalho sexual se apresenta 

em suas vidas como conferidor de dignidade.  

Durante a produção do presente trabalho atuei junto à Pastoral da Mulher em Belo 

Horizonte, para a constituição da associação de trabalhadoras sexuais “Filhas da Luta”, ainda em 

processo de criação. Observei também as pautas ativistas das trabalhadoras sexuais por 

reconhecimento, como aliada, leitora assídua e frequentadora de diversos simpósios, seminários, 

congressos, eventos e exposições de pesquisadores sobre o tema e de trabalhadoras sexuais, para 

apreensão e compreensão das denúncias, vivências e demandas, a partir de diálogos com as próprias 

trabalhadoras, pessoalmente, o que se reflete ao longo de todo o texto.  

Nesse aspecto, não posso deixar de destacar a atuação resistente individual e coletiva de 

diversas pessoas e grupos, os quais serão abordados no trabalho, mas que, por ora, merecem ser 

citadas pela admiração inspirada, pela coragem, resiliência e resistência. São elas: Gabriela Leite, 

Lourdes Barreto, Indianara Siqueira, Monique Prada, Amara Moira, Santuzza Alves, Cida Vieira, 

Betânia Santos, Lucimara Wieniesky e as meninas da “Filhas da Luta”. Que a sociedade lhes faça 

justiça e o universo ilumine seus caminhos, como exemplos de coragem e força!  

Analisei o trabalho sexual sob os aspectos socioeconômicos, antropológicos, culturais, 

religiosos, psicológicos e jurídicos, para fundamentar a necessidade de sua regulação ou a aplicação 

das normas a ele aplicáveis já presentes no ordenamento jurídico brasileiro, em conformidade com 

os direitos fundamentais dispostos na Constituição da República de 1988, bem como suas 

implicações trabalhistas, previdenciárias e penais.   

Considerando-se que as destinatárias e destinatários do presente trabalho não se 

encontram somente na esfera política, jurídica e acadêmica, busco a amplitude dos resultados da 

pesquisa, bem como sua fácil utilização, utilizando-me de argumentação destituída de prolixidade 
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e destinada, especialmente, a mulheres, razão pela qual, mais uma vez, utilizei-me da voz feminina 

para tratar das sujeitas do presente estudo1. 

O tema é pertinente à linha de pesquisa “Estado, Constituição e Sociedade no Paradigma 

do Estado Democrático de Direito”, pois trata de institutos jurídicos desenvolvidos no âmbito dos 

Direitos Humanos e Direito Constitucional, quais sejam: dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais, verificando a atuação estatal e social sobre um fenômeno social, sob a óptica da 

Constituição elaborada em pretensa inserção no paradigma do Estado Democrático de Direito. 

Dessa forma, a presente pesquisa diz respeito à efetividade/concretização dos direitos 

fundamentais, bem como o tratamento social, moral e jurídico das trabalhadoras sexuais como 

objeto, em afronta direta à dignidade da pessoa humana, bem como a análise sobre a necessidade 

de regulação do exercício da prostituição e suas possíveis consequências.  

Muito embora se possa pensar que o presente tema é afeito ao Direito do Trabalho, exploro 

a sua interdisciplinaridade, como se verá ao longo do texto, enfocando-se a tratativa constitucional. 

Nesse viés, abandonar-se-á análise da faceta contratual privatista do Direito do Trabalho nas 

relações que envolvam o trabalho sexual. Muito pelo contrário, a abordagem versará sobre o caráter 

publicista deste ramo do direito, em razão de sua natureza tutelar, diante da necessidade de se 

concretizar os direitos sociais constitucionalmente previstos e a omissão estatal neste aspecto. 

O Capitalismo, suas crises e reflexos no acirramento das desigualdades sociais, materiais 

e existenciais (THERBORN, 2010), na persistência do desenvolvimento de uma sociedade 

intolerante, individualista e cega às demandas das pessoas invisibilizadas, razão pela qual é 

necessária a reflexão sobre imprescindibilidade de emergência de um sistema econômico, ou 

manifestações distintas dentro do sistema econômico nos quais estamos inseridas e inseridos, que 

estejam atentos às necessidades coletivas de gêneros e suas multiplicidades, ambientais, de grupos 

culturais, étnicos, raciais etc., que suportam as lesividades econômicas, políticas e sociais do 

sistema hegemônico.  

Não compactuando com ideias deterministas de aceitação da modernidade com as 

contradições que lhe são inerentes, registro neste trabalho a minha esperança, a partir de um modelo 

social organizado participativamente, que proponha alternativas à exploração do trabalho humano 

fulcrada no lucro, à deterioração ambiental e à acumulação reprodutora das desigualdades. 

                                                 
1 Nos trabalhos acadêmicos e demais textos ainda é rara a pluralização sob a forma feminina, razão pela qual, de início, 

pode causar estranheza, própria da pejoratividade atribuída a diversos vocábulos femininos no uso cotidiano, mas 

entendo como ponto de partida, e não somente este, para o alcance à efetiva igualdade de gêneros. 
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2. PROSTITUIÇÃO: ARTE E OFÍCIO NA ESCURIDÃO DA HISTÓRIA  

 

“Já quase não se ouve, felizmente, que a história é infalível. Agora sabemos muito bem que a história se 

engana, distrai-se, adormece e se extravia. Nós a fazemos e ela se parece conosco. Mas ela é também, como nós, 

imprevisível. Com a história ocorre o mesmo que com o futebol: o melhor que oferece é a capacidade de surpresa. 

Às vezes, contra todos os prognósticos, contra toda evidência, o pequeno aplica um tremendo baile no grandão 

invencível”. (GALEANO, 1999). 

 

“Se Deus fez Adão à sua imagem e semelhança, quem nos defende de Deus?” (GALEANO, 2006). 

 

O exercício da prostituição, desde a sua origem, engloba diversas fases na história da 

humanidade. O presente capítulo tem por objetivo o estudo dessas diferentes fases, bem como a 

verificação da veracidade da concepção de ser a prostituição a “profissão mais antiga” repetida, 

com embasamento bíblico, mas sem a devida análise que ora me prontifico a fazer. 

Passarei, então, a discorrer sobre a invisibilidade social das prostitutas, bem como de que 

forma a moral (e as concepções a ela inerentes sobre libido e pudor), sob influências religiosas, 

culturais e políticas, transformou a sexualidade e o exercício da prostituição em tabus, bem como 

de que forma distinguiram-se as prostitutas das demais mulheres. Ainda neste ponto, será 

verificado o papel desempenhado pela invisibilidade deste grupo social para o Direito.  

Em seguida, o estudo versará sobre a disposição espacial das sociedades para o exercício 

da prostituição, sob a óptica biopolítica, onde a atividade é exercida nos centros urbanos, as 

designações sociais diferenciadoras do trabalho sexual e a migração do trabalho para a Internet.  

Passa-se, após, à pesquisa da retratação da prostituição nas artes como espaço de 

visibilidade em suas diversas manifestações, sobretudo na arte erótica, da Antiguidade até a 

contemporaneidade, em obras de artistas brasileiros e de outros lugares do mundo. 

Finalmente, discorrerei sobre a visibilidade necessária e o devir regulatório necessário ao 

reconhecimento da prostituição como atividade profissional e as pessoas que a exercem como 

sujeitas de direito, para além da vitimização, tratativa como objetos e da invisibilidade social, a 

partir de demandas das próprias trabalhadoras sexuais. 

No que tange à metodologia, importa esclarecer de início a utilização de fontes históricas, 

com incursões na Antropologia, Psicologia, Sociologia e Filosofia, disciplinas das quais não deve 

o Direito se afastar, sob o risco de inefetividade, por ser este produto das necessidades sociais.  
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2.1 A mais antiga profissão? 

 

Onde estão os registros de ser a prostituição a profissão mais antiga do mundo? 

Esta é uma dúvida que permeia a análise que não pretende ser tão somente a reprodução do 

senso comum.2 Isso porque, para se pensar a prostituição como a profissão mais antiga, deveríamos 

trabalhar com, pelo menos, duas questões: 1) que a pulsão sexual humana seria mais forte do que 

o instinto de sobrevivência. Sim, porque se a prostituição for uma atividade econômica anterior à 

agricultura, os meandros psicológicos do sexo para a vida humana não podem ser ignorados; 2) se 

o trabalho sexual é exercido há tantos anos (ainda que no sistema de escambo), por que a reticência 

ao seu reconhecimento e à regulação jurídica? Por quais causas? E quais são as consequências? 

Assim, tem-se a necessidade de investigação cultural, social, histórica, política e jurídica. 

Outra possibilidade advinda dessa hipótese é: se reconhecida como a mais antiga profissão, o grau 

de tolerância sexual era maior nas sociedades antigas do que nas contemporâneas, imprescindindo 

a análise da influência econômica, política, filosófica e as estruturas sobre as quais se 

desenvolveram as relações de gênero sobre as sociedades, partindo-se de um estado amplo de 

liberdade rumo ao conservadorismo, seria inócuo pretender a expansão de direitos sexuais? 

Portanto, é necessário investigar a partir de qual momento histórico a emancipação da 

mulher deu lugar à castração política e social, pois não se conseguirá romper com o sistema de 

dominação masculina vigente, há tantos anos, nas mais diversas culturas do mundo, sem o 

entendimento das bases relacionais sociais, enquanto tendência social.3  

                                                 
2 Guilherme de Souza Nucci, ao analisar o tema na obra Prostituição, Lenocínio e Tráfico de Pessoas (2015), rechaça 

ser a prostituição a profissão mais antiga do mundo, não incursionando sobre esse aspecto do tema, sob o seguinte 

argumento: “A prostituição não é a mais antiga profissão do mundo, como muitos apregoam, por vezes, com o fito 

exclusivo de demonstrar o extenso debate em torno do tema. Trata-se de uma atividade sexual, nem sempre reconhecida 

como um trabalho, lícito ou ilícito, cuja origem se perde nos primórdios da humanidade”. (NUCCI, 2015, p. 55). 

Contudo, registre-se que o autor ora mencionado faz breve incursão histórica e reconhece também a antiguidade da 

discriminação das prostitutas: “Conhecer um pouco da história da prostituição revela as faces volúveis da humanidade 

ao longo dos séculos, ora aceitando, ora rejeitando o comércio do sexo. Por tantas vezes, ainda, conclamando a sua 

indispensabilidade por variados fatores: noutras tantas, condenando-a como a mais infecta das atividades do ser 

humano. O pano de fundo da História, ao menos nesse campo, é o sexo e sua peculiar posição em sociedade, 

despertando desejos, vontades, paixões, ódios, repulsas, aversões, porém, sempre presente, como elemento de tormenta 

de cada povo. Não cremos esteja a prostituição numa cápsula, independente do sexo, para sofrer tantas restrições e 

proibições abertas ou veladas, ao longo dos anos, em diversas comunidades. Ao contrário, porque a prostituição é 

capaz de revelar o mais íntimo desejo humano por sexo, a qualquer preço, sofre o preconceito e a discriminação na 

maior parte do tempo ao longo da história”. (NUCCI, 2015, p. 56).   
3 Ao estudar a sexualidade e o advento da agricultura, assinala Peter N. Stearns (2010, p. 21): “Duas imagens (de todo 

contraditórias) podem vir à mente quando se pensa na sexualidade dos povos “primitivos”. A primeira é a do brutal 

homem das cavernas acertando uma porretada na cabeça das mulheres ou arrastando-as pelos cabelos, gesto que 

antecede a relação sexual forçada e violenta. A segunda evoca a sexualidade desregrada e permissiva dos povos antes 
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Também é necessário que se verifique a concepção de profissão. Profissão como ofício, 

trabalho, vocação, atividade econômica, permite acepções distintas que não somente a influenciada 

pelo sistema produtivo capitalista. Quero dizer: uma atividade humana que não gere renda é 

profissão? O trabalho exercido de forma transitória é profissão?4 Considerando-se aqui renda como 

benefício econômico, ainda que não seja financeiro (para que se englobem as trocas de serviços).  

Ou somente passaram a existir atividades profissionais em uma perspectiva econômica? 

Porque, se esta última hipótese se confirma, rechaçamos, sem dificuldade, a crença de ser 

a prostituição a profissão mais antiga. Em resumo: a produção de alimentos para a própria 

subsistência, se apresentaria como o ofício mais antigo.  

Mas não é tão simples. Isso porque, se não se confirma a acepção acima e se uma pessoa 

trocasse atos sexuais por alimentos produzidos por outrem, teríamos sim a prostituição como a 

profissão mais antiga, pois a troca (elemento estruturante do comércio) estaria presente5. 

                                                 
do estabelecimento das regras de civilização e do fardo ligado à tentativa de manutenção de uma economia mais 

sofisticada. Ambas estão equivocadas. Se por um lado existem alguns indícios da dominação sexual masculina, 

particularmente em um nível simbólico, por outro há também amplos sinais de que nas primeiras sociedades as 

mulheres eram participantes ativas na sexualidade e detinham o próprio poder de barganha. E se os padrões sexuais 

das sociedades humanas primitivas eram de muitas maneiras menos restritivos do que os que surgiriam posteriormente, 

e se havia o claro, se não implícito reconhecimento do prazer sexual, existiam também regras e restrições definidas. 

Nas primeiras sociedades humanas, a sexualidade era diferente do que viria a se tornar nos dias atuais; diversas 

alterações importantes, se não fundamentais, modificaram o cenário. Essas mudanças foram bem mais complexas do 

que qualquer ideia sobre domar o agressivo homem das cavernas ou dar fim aos idílios sexuais dos felizes adolescentes 

primitivos. Contudo, junto com a mudança podemos, e isso não chega a ser surpresa, ver algumas continuidades 

subjacentes: nas sociedades primitivas havia um embate com a tensão entre o reconhecimento do prazer sexual e o 

interesse e a necessidade, em nome da ordem social e até mesmo da sobrevivência econômica, da introdução, de 

padrões regulatórios essenciais”. 
4 Essa investigação é necessária diante de diversos discursos de transitoriedade ou estado de necessidade que levam 

diversas pessoas a se ocuparem do trabalho sexual, o que subsidia abordagens distintas sobre a prostituição e a 

instituição de legislações e políticas.   
5 Antes de verificarmos a configuração da troca sexual por alimentos como profissão, é necessário trazer a informação 

de que esta ação não é somente típica dos seres humanos. Algumas espécies de animais também o fazem, o que 

possibilitaria entender a naturalidade do ato, se não fosse a atividade racional humana e a atuação da moral sobre esta. 

“Fêmeas de diversas espécies de animais frequentemente fazem sexo em troca de favores dos machos. Estes machos 

usam seu status e poder para obter recursos que ele doará à fêmea se ela estiver disposta a doar-lhe alguns de seus 

óvulos em retribuição. Grilos da espécie XXX produzem uma substância gelatinosa junto com o espermatóforo que as 

fêmeas irão ingerir. Aranhas macho da família Pholcidae desenvolvem uma protuberância em partes de seu corpo que 

será comida pela fêmea durante a cópula. Outras espécies oferecem presentes que, diferente das protuberâncias ou 

secreções mencionadas acima, não são produzidos por elas mesmas. É o caso das aranhas Trechaleidae, que capturam 

presas em suas teias, embrulham em teia, e entregam às fêmeas em troca de sexo. Quanto maior e mais nutritivo o 

presente, tanto maior serão as chances do macho obter sucesso. Algo parecido ocorre com o ciclídeo africano 

Lamprologus callipterus, cujos machos defendem conchas onde as fêmeas desovam. Se uma fêmea quiser desovar 

numa dada concha, terá que aceitar que o pai de seus filhos será o macho que a defende. Um último exemplo, nas 

moscas da família Empididae, machos caçam presas e procuram enxames de fêmeas para trocar sua presa por sexo. Se 

a presa é grande e nutritiva, as fêmeas disputam ferozmente entre si pelo macho. Nos mecópteros, insetos voadores às 

vezes chamados erroneamente de mosca-escorpião numa tradução literal do nome em inglês, mas que nada têm a ver 

com as moscas verdadeiras (dípteros), machos grandes guardam grandes quantidades de alimento que oferecem às 
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Dessa forma, tem-se um grande desafio diante dos incertos e escassos registros das 

sociedades primitivas, dada a sua longinquidade (mais de 10 mil anos). Contudo, há assentamentos 

culturais antropológicos, bem como estudos que esboçam a forma de viver dos nossos ancestrais, 

permitindo formulações teóricas diversas6. Uma delas é a que o desenvolvimento da agricultura se 

apresenta como o evento histórico mais importante para verificação da antiguidade da prostituição 

como atividade econômica, pois a produção de alimentos reuniu pessoas em grupos, propiciando a 

troca em que baseia toda a atividade econômica humana (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 90). 

Nesse sentido, o sexo se apresentou como um meio de troca para obtenção dos produtos oriundos 

das atividades de colheita, caça e pesca.  

 

2.1.1 A prostituição nas sociedades agrícolas 

 

A prostituição se apresenta nas sociedades agrícolas com o mesmo propósito da atualidade, 

qual seja, garantir a subsistência dos indivíduos que vendem ou trocam atos sexuais por produtos 

ou dinheiro.  

Na Suméria, há mais de quarenta e três séculos, com a inscrição da palavra kar.kid na 

mesma lista que reunia as profissões exercidas no período, em que figuravam, por exemplo, os 

                                                 
fêmeas, isso se elas aceitarem fazer sexo com eles. Machos um pouco menores não conseguem proteger esses 

alimentos, então influenciam a fêmea oferecendo-lhes uma deliciosa guloseima feita com sua própria saliva. Guardar 

alimento como os mecópteros grandes é a forma mais certeira de conseguir sexo, os presentes de saliva garantem aos 

machos menores algumas cópulas, mas certamente a tática menos eficiente é não oferecer nada em troca às fêmeas, o 

que ocorre com machos pequenos. Nesse caso eles só conseguirá sexo se forçarem suas pretendentes”. (BESSA, 2015). 

A troca de sexo por alimentos também foi verificada em chimpanzés por pesquisadores do Max Planck Institute for 

Evolutionary Anthropology (MEAT..., 2009). Há também animais que trocam sexo por outros elementos necessários 

à sua sobrevivência que não somente alimentos. Pesquisadores dos departamentos de Zoologia da Universidade de 

Cambridge (Reino Unido) e Otago (Nova Zelândia) analisaram espécies de pinguins da Antártida e verificaram que as 

fêmeas fazem sexo com os machos em troca de pedras que utilizam para fazer ninhos. (MCKEE, 2005).  
6 Acerca da dificuldade de investigação acadêmica que permeia as Ciências Sociais, Sigmund Freud (1978, p. 87) em 

O futuro de uma ilusão (publicado em 1927) filosofa: “Quando já se viveu por muito tempo numa civilização específica 

e com frequência se tentou descobrir quais foram suas origens ao longo de que caminho ela se desenvolveu, fica-se às 

vezes tentado a voltar o olhar para outra direção e indagar qual o destino que a espera e quais as transformações que 

está fadada a experimentar. Logo, porém, se descobre que, desde o início, o valor de uma indagação desse tipo é 

diminuído por diversos fatores, sobretudo pelo fato de apenas poucas pessoas poderem abranger a atividade humana 

em toda a sua amplitude. A maioria das pessoas foi obrigada a restringir-se a somente um ou a alguns de seus campos. 

Entretanto, quanto menos um homem conhece a respeito do passado e do presente, mais inseguro terá de mostrar-se 

seu juízo sobre o futuro. E há ainda uma outra dificuldade: a de que precisamente num juízo desse tipo as expectativas 

subjetivas do indivíduo desempenham um papel difícil de avaliar, mostrando ser dependentes de fatores puramente 

pessoais de sua própria experiência, do maior ou menor otimismo de sua atitude para com a vida, tal como lhe foi 

ditada por seu temperamento ou por seu sucesso ou fracasso. Finalmente, faz-se sentir o fato curioso de que, em geral, 

as pessoas experimentam seu presente de forma ingênua, por assim dizer sem serem capazes de fazer uma estimativa 

sobre seu conteúdo; têm primeiro de se colocar a certa distância dele: isto é, o presente tem de se tornar o passado para 

que possa produzir pontos de observação a partir dos quais elas julguem o futuro”.  
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sacerdotes (profissão de grande importância no período), a prostituição era reconhecida como 

trabalho (STEARNS, 2010, p. 44). 

Merece destaque, quando se analisa o trabalho sexual nas sociedades agrícolas, o Código 

Hamurabi, elaborado durante a dinastia deste rei, que governou a região compreendida entre a Síria 

e a Mesopotâmia, entre os anos de 1961 a 2003 a.C. (DE PAULA, 1963, p. 259). No referido 

código havia disposições referentes à sucessão das meretrizes, bem como a punição pelo 

comportamento dos filhos destas dirigido a seus pais adotivos, permitindo concluir que era comum, 

no período, a adoção de filhos das prostitutas, as quais não poderiam reclamar seus filhos após a 

adoção, bem como o tratamento diferenciado que lhes era destinado, o qual se estendia a seus 

filhos, em decorrência da atividade por elas exercida7 (HAMURABI, 2014).      

Tem-se, assim, o trabalho sexual, desde o início do desenvolvimento agrícola e com a 

formação das primeiras sociedades, como complexo e importante elemento integrante da 

sexualidade humana, fornecendo-lhe as bases para o desenvolvimento de diversos aspectos dos 

relacionamentos humanos relativos ao sexo, tais como: os papéis a serem atribuídos aos gêneros, 

a finalidade do sexo, a restrição deste à procriação e o tratamento dirigido às mulheres; a 

convivência com os desejos sexuais como integrante da constituição cultural humana e a 

possibilidades de lhes dar vazão; as necessidades de se exercer o controle sobre a reprodução, em 

virtude da escassez de alimentos, os objetivos e as normas que regulamentam os casamentos 

(STEARNS, 2010, p. 44-45). 

 

                                                 
7 Dispunha o Código Hamurabi, in verbis:  “178º - Se uma mulher consagrada ou uma meretriz, às quais seu pai fez 

um donativo e lavrou um ato sobre isso, mas no ato não ajuntou que elas poderiam legar o patrimônio a quem quisessem 

e não lhe deixou livre disposição, se depois o pai morre, os seus irmãos deverão receber o seu campo e horto e na 

medida da sua quota dar-lhe o trigo, azeite e leite e de modo a contentá-las. Se seus irmãos não lhes dão trigo, azeite e 

leite na medida de sua quota e a seu contento, dever-se-á confiar o campo e horto a um feitor que lhes agrade e esse 

feitor deverá mantê-las. O campo, o horto e tudo que deriva de seu pai deverá ser conservado por elas em usufruto 

enquanto viverem, mas não deverão vender e ceder a nenhum outro. As suas quotas de filhas pertencem a seus irmãos.  

179º - Se uma mulher consagrada ou uma meretriz, às quais seu pai fez um donativo e lavrou um ato e acrescentou que 

elas poderiam alienar a quem lhes aprouvesse o seu patrimônio e lhes deixou livre disposição; se depois o pai morre, 

então elas podem legar sua sucessão a quem lhe aprouver. Os seus irmãos não podem levantar nenhuma ação. 180º - 

Se um pai não faz um donativo a sua filha núbil ou meretriz e depois morre, ela deverá tomar dos bens paternos uma 

quota como filha e gozar dela enquanto viver. A sua herança pertence a seus irmãos. 187º - O filho de um dissoluto a 

serviço da Corte ou de uma meretriz não pode ser reclamado. 192º - Se o filho de um dissoluto ou de uma meretriz diz 

a seu pai adotivo ou a sua mãe adotiva: "tu não és meu pai ou minha mãe", dever-se-á cortar-lhe a língua. 193º - Se o 

filho de um dissoluto ou de uma meretriz aspira voltar à casa paterna, se afasta do pai adotivo e da mãe adotiva e volta 

à sua casa paterna, se lhe deverão arrancar os olhos.” (HAMURABI, 2014) 
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Pelos registros históricos pesquisados, não há a possibilidade de se afirmar com exatidão o 

local em que a prostituição se originou. Observa-se que, a partir da formação dos agrupamentos 

humanos e da manifestação da prática para diversos fins, sendo o principal a alimentação, a 

prostituição ocorre, desde a antiguidade, em diversos locais do planeta, merecendo realce Egito, 

Macedônia, Babilônia, a expansão para o Chypre (ilha de Chipre) para as ilhas do Mediterrâneo, e 

daí “penetrou na Grécia e chegou à Itália” (DUFOUR, 1885, p. 10). 

Considerada, portanto, a antiguidade da prestação de serviços sexuais por mulheres, deve-

se indagar se é possível ou desejável a erradicação da prostituição, o que será feito ao longo do 

estudo. 

 

2.1.2 A classificação da prostituição antiga e seus efeitos na modernidade 

 

Diversas teorias foram desenvolvidas sobre o tema, destacando-se, no século XIX, Pedro 

Dufour, que escreveu sobre a prostituição e classificou seus tipos de acordo com a época e o modo 

de sua ocorrência. Segundo o referido autor (DUFOUR, 1885, p. VII), dos tempos mais antigos 

para a modernidade, portanto, haveria três tipos de prostituição, quais sejam: a hospitalar ou 

doméstica; a prostituição sagrada ou religiosa e a prostituição legal ou civil. 

A prostituição hospitalar ou doméstica ocorria com o consentimento do pai ou marido, que 

ofereciam a esposa ou filhas aos estrangeiros que se hospedassem em suas casas, em troca de 

presentes ou pagamentos (DUFOUR, 1885, p. X). A prostituição também poderia ocorrer na casa 

dos clientes, na presença das esposas, como ocorria na Grécia antiga, o que cessou no período 

helenístico, somente quando estas últimas puderam exigir em contratos antenupciais a vedação 

desta prática (ESTEFAM, 2016, P. 150). 

Contemporânea da prostituição hospitalar/doméstica, a prostituição divina ou sagrada era 

aquela que ocorria como parte de cultos religiosos, cujo produto do “sacrifício” era doado em favor 

do templo religioso (DUFOUR, 1885, p. XI). Manuela Cunha Peixinho também ressalta a 

antiguidade da prostituição sagrada ou como um ritual (“até dois mil anos a.C.”) (PEIXINHO, 

2015), bem como sua regulação, que objetivava a sublimação religiosa, por via da qual as 

prostitutas eram consideradas instrumentos que ligavam os humanos aos deuses. A associação da 

prostituição à religião também ocorreu no Egito, pela crença que a deusa Ísis foi prostituta em uma 

de suas encarnações. 
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Ressalto a impossibilidade de se fazer um recorte histórico unívoco de quando a prostituição 

sagrada ocorreu, pois, tal como os demais tipos de prostituição, segundo a classificação 

supracitada, ela se estendeu ao longo dos tempos, existindo, ainda, na contemporaneidade, por 

exemplo, na Índia8 e nos Estados Unidos9.  

É necessário, ainda, quando se estuda a prostituição dita sagrada, observar que a narrativa 

acerca de sua existência se insere no contexto de paganização das religiões em que se registram a 

sua ocorrência, pela difusão das religiões judaico-cristãs, que impõem conclusões morais dos 

pesquisadores (DUFOUR, 1885) que analisaram a prática, no sentido de sobrepor a decência dessas 

quando comparadas com as demais (o que é uma forma de se reconhecer superior e angariar 

adeptos).  

Sobre esta constatação Dag Oistein Endsjo (2014, p. 308), professor e pesquisador 

norueguês de estudos religiosos na Universidade de Bergen, se manifesta, afirmando que as 

menções bíblicas hebraicas à prostituição são acompanhadas de condenações morais de outros 

povos e outras religiões, e contêm, por esse motivo, distorções de determinados fatos históricos, 

                                                 
8 “Enquanto os relatos sobre a prostituição nos templos do Oriente Médio são, em grande medida, ambivalentes, é 

possível encontrar exemplos mais determinantes de especialistas sexuais. As devadasi, mulheres vinculadas a alguns 

templos, normalmente desempenham um papel específico na adoração aos deuses hindus. Embora não sejam mais tão 

comuns como antes, ainda existem nos estados de Andar, Pradesh, Karnataka e Maharashtra. Sua missão primeira é 

servir como dançarinas dos templos, e apesar de as áreas mais sagradas exigirem a presença de devadasi virgens, o 

sexo é parte da função religiosa das demais. Entre suas funções estão a de fazer sexo com príncipes locais e sacerdotes 

brahmins, e frequentemente também estão disponíveis para homens das castas superiores, mas não podem ser 

chamadas de prostitutas, pois é uma questão de princípio que sejam remuneradas pelos serviços sexuais prestados. As 

devadasi agem como as cortesãs do paraíso, chamadas de swargabesya ou apsaras, que pertencem à corte de Indra, 

rei dos deuses, e provêem satisfação sexual a estes. O ato sexual praticado pelas devadasi é uma força positiva que tem 

efeito benéfico em toda a sociedade. As devadasi também estão diretamente conectadas aos deuses, pois são associadas 

a diversas deidades hindus, as mais frequentes sendo Shiva ou Krishna. Algumas dessas mulheres são associadas a 

deusas, como, por exemplo, à deusa Yellamma, no estado de Karnataka. As próprias devadasi costumam se referir às 

deusas como seus ‘maridos’”. (ENDSJO, 2014, p. 309). 
9 “Da mesma forma como encontraram novas maneiras de utilizar o sexo no contexto religioso, as religiões mais 

recentes também possibilitaram o surgimento de um novo tipo de especialistas sexuais. Ao chamar para si Pedro e seu 

irmão André como discípulos, Jesus proferiu a seguinte frase: ‘Vinde após mim; eu vos farei pescadores de homens’. 

Tradicionalmente, essa frase é vista como uma exortação, em termos genéricos, da vocação missionária. Em meados 

da década de 1970, David Berg, fundador e líder do movimento neorreligioso The Family (também conhecido Children 

of God e The Family Internacional) trouxe uma interpretação inusitada da expressão ‘pescadores de homens’. Em 

nome de Jesus, as jovens do movimento The Family eram enviadas para atrair homens com sexo. ‘Os peixes (homens 

solteiros) não são capazes de compreender a crucifixão, não conseguem compreender Jesus. Mas podem muito bem 

compreender a última criação de Deus, a mulher’, explicou Berg. ‘Então, garotas, cada uma de vocês abra seus braços 

e pernas para esses homens que são como Jesus, exatamente como Jesus’. Flirty fishing, flertar com os peixes, foi 

como esse movimento ficou imortalizado. As chamadas putas de Jesus, hookers for Jesus, tinham que cumprir um 

longo processo antes de serem autorizadas a seguir adiante com a sua vida sexual missionária. As putas de Jesus 

também utilizaram o sexo para obter favores de políticos poderosos e homens de negócios influentes, abrindo vários 

caminhos para o The Family. De acordo com os minuciosos relatórios guardados no arquivo do movimento, 

precisamente 223.311 homens conheceram a graça divina por meio dos prazeres carnais. Apesar das elevadas 

intenções, a prática foi interrompida em 1987, com o advento da Aids”. (ENDSJO, 2014, p. 310) 
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não sendo único instrumento ao qual se deva atribuir fidedignidade para se entender se e como a 

prostituição sagrada era exercida10. 

Além disso, é equívoco se considerar como prostituição “sagrada” a exploração sexual 

cometida pelos pais, maridos, irmãos, religiosos, estrangeiros e colonizadores, sobretudo quando 

das invasões (ou “descobrimentos”) perpetradas pelos europeus, no início da Idade Moderna, 

ocasião em que as mulheres eram forçadas ou ludibriadas para a prática de atos sexuais, acreditando 

ser os estrangeiros deuses11. 

Posteriormente, esta relação entre prostituição e religião foi suplantada pela necessidade do 

trabalho, pois o trabalho sexual se apresentava como uma das poucas possibilidades das mulheres 

auferirem algum tipo de renda (ESTEFAM, 2016, p. 149). 

A terceira classe da prostituição no rol elaborado por Pedro Dufour (1885, p. XI) é a 

“prostituição legal ou civil”, a qual, segundo o autor, era exercida com a conivência estatal e a 

conveniência da invisibilidade das práticas religiosas. Dufour (1885, p. XI) considerou esse tipo de 

prostituição, como elemento público, a corrupção da moral social, corrigível somente pela força de 

uma religião forte que socorreria o “legislador”, papel este desempenhado pelo Cristianismo, que 

triunfou sobre a prostituição sagrada e hospitalar, ao disseminar “um novo culto, severo, rígido e 

verdadeiramente moral” (DUFOUR, 1885, p. XI).  

Nesse ponto, o autor expressa a visão social majoritária sobre a prostituição no século XIX 

(quando sua obra foi escrita), período influenciado pela moral vitoriana, no qual se desenvolveram, 

na maioria dos países do mundo, dogmas e tabus que relegaram à prestação de serviços sexuais a 

proibição ou invisibilidade, as quais são sentidas até os dias de hoje. 

 

 

                                                 
10 Exemplo desse tipo de julgamento moral se encontra em passagem bíblica do Livro I, dos Reis (14,24): “Havia no 

país até prostitutos cultuais; o povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia 

expulsado de diante dos israelitas”. 
11 Cito, a título de exemplo, a narrativa de Yvonne Knibiehler sobre as incursões estrangeiras no Taiti: “Voyage autor 

du monde, de Bougainville, publicado em 1771, produziu entre os ocidentais um verdadeiro choque. Bougainville, que 

passou cerca de dez dias no Taiti, em 1768, conta que os habitantes da ‘Nova Citera’, em menção a uma ilha no litoral 

grego, levavam meninas muito novas, quase nuas, para os navegadores franceses e encorajavam cópulas públicas. Hoje 

se sabe que esse povo acreditava assistir à chegada dos mensageiros dos deuses e que os chefes esperavam captar a 

força divina fazendo com que suas filhas ficassem grávidas dos recém-chegados; as meninas eram forçadas, algumas 

choravam”. (KNIBIEHLER, 2016, p. 146). 
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2.1.3 A antiguidade da estigmatização e a construção do mito da redenção das trabalhadoras 

sexuais 

 

Na China, no período clássico (durante a dinastia Zhou, a partir do final do século X, a.C.), 

embora se privilegiasse a virgindade e a formação da família pelo casamento, a prostituição era 

prática aceitável, que integrava as opções de diversão dos homens, independentemente do estado 

civil, ocorrendo em locais determinados, denominados bordeis ou “casas das meninas cantoras” 

(STEARNS, 2010, p. 51). 

A civilização clássica hindu, com a estratificação social em castas, própria da sociedade 

indiana, também admitia a prostituição, impondo-se a essas mulheres determinadas regras de 

comportamento, como por exemplo, a cominação de sanções ao sexo não vaginal, o que reduzia a 

proporção da prostituição masculina, conforme relata Peter N. Stearns: 

 

O prazer sexual, ainda que com adicionais distinções de gênero, também era 

ponto de sustentação de uma variada gama de prostitutas. Algumas mulheres indianas 

eram moeda de troca com outras sociedades, como o Egito, por exemplo, quase sempre 

negociadas como artistas e dançarinas, mas às vezes também como concubinas – um dos 

primeiros exemplos do que hoje chamaríamos de comércio sexual. Na Índia, as maiores 

cidades contavam com bordéis, mas também com prostitutas que trabalhavam nas ruas 

bem como atendiam a domicílio, quase sempre supervisionadas pelo governo regional e 

gerando receita por meio do pagamento de impostos. Um dos destaques do festival Divali 

realizado no outono eram as frequentes visitas a prostitutas. Havia prostitutas de luxo 

talentosas e educadas, que desfrutavam de considerável liberdade, embora no geral a 

profissão fosse considerada uma atividade gananciosa. Mediante pagamento de salário, os 

líderes e os homens mais importantes mantinham prostitutas em seus palácios e as 

levavam em viagens; essas mulheres eram vistas como pessoas poderosas, quase divinas 

em sua força sexual. Por outro lado, as prostitutas flagradas com homens casados podiam 

ser punidas, em geral com muito mais severidade do que o “cliente”. (STEARNS, 2010, 

p. 70). 

 

Como visto no trecho supra, desde a Antiguidade, a liberdade desfrutada por diversas 

prostitutas, oposta ao regime de submissão imposto às esposas, já incomodava, podendo-se 

considerar esta situação como uma das que contribuíram para a estigmatização e amoldamento 

social propenso à discriminação, também por parte das mulheres. 

Nos textos do Velho Testamento, em diversos livros, há a menção às prostitutas, 

demonstrando que, embora tenha sido prática repudiada, sobretudo considerado o teor moral que 

permeia o texto bíblico, era comum. No livro do Gênesis, por exemplo, há o questionamento pelos 

filhos de Jacó, Simeão e Levi, após vingarem-se da cidade onde sua irmã Diná teria sido violentada: 

"Está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta?" (Gn, 34, 31).  
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Mais adiante, no mesmo livro, há mais uma alusão à prostituição na narrativa do encontro 

entre Judá e Tamar, quando esta finge ser prostituta e engravida de seu sogro: 

 

Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os 

tosquiadores do seu rebanho em Timna com o seu amigo Hira, o adulamita.  

Quando foi dito a Tamar: "Seu sogro está a caminho de Timna para tosquiar suas ovelhas", 

ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à 

entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora 

Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento.  

Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto.  

Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: "Venha cá, 

quero deitar-me com você".  

Ela lhe perguntou: "O que você me dará para deitar-se comigo?" 

Disse ele: "Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho". 

E ela perguntou: "Você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande?"  

Disse Judá: "Que garantia devo dar-lhe?" 

Respondeu ela: "O seu selo com o cordão, e o cajado que você tem na mão".  

Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele.  

Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva.  

Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo adulamita, a fim de reaver da mulher 

sua garantia, mas ele não a encontrou, e perguntou aos homens do lugar: "Onde está a 

prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim?" 

Eles responderam: "Aqui não há nenhuma prostituta cultual".  

Assim ele voltou a Judá e disse: "Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar 

disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual".  

Disse Judá: "Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. 

Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou".  

Cerca de três meses mais tarde, disseram a Judá: "Sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua 

prostituição ficou grávida". 

Disse Judá: "Tragam-na para fora e queimem-na viva!" (Gn, 38, 12-24) 

  

No livro de Josué, há a menção à prostituta Raabe, a qual, juntamente com seus familiares, 

foi poupada da destruição de Jericó, por ter escondido espiões enviados pelo “Senhor” (Js, 6)12. No 

livro dos Juízes, escrito entre 1200 e 1020 a.C, há a menção às prostitutas, quando da apresentação 

de Jefté, “o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta; seu pai chamava-se 

Gileade” (Jz, 11, 1) e também na narrativa sobre Sansão: “Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma 

prostituta e passou a noite com ela” (Jz, 16,1).13 

                                                 
12 “A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e 

todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. ” (Js, 6,17). A 

prostituta Raabe volta a ser mencionada no Novo Testamento, no Livro de Tiago (2, 25): “Caso semelhante é o de 

Raabe, a prostituta: não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho?”.  
13 Há ainda a menção às prostitutas nos Livros de Isaías (“No fim dos setenta anos o Senhor se lembrará de Tiro. Esta 

voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra”.) (Is, 23,17); Jeremias (“Por isso 

as chuvas foram retidas, e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, 

se recusa a corar de vergonha”.) (Jr, 3,3); Ezequiel ("Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar 

uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você 

usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais 
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A prostituição, inicialmente considerada sagrada, profanou-se, assim, com a apropriação 

pelas mulheres do produto do seu ato, em vez de sacrificá-lo aos deuses ou deusas, tal qual ocorreu 

na Grécia (PEIXINHO, 2015), onde a prostituição foi regulada por Sólon, para fins de tributação 

(ALBUQUERQUE, 2012, p. 113).  

Havia na sociedade grega uma divisão social e econômica entre as próprias prostitutas em 

três escalões distintos, o que lhes garantia distintos acessos aos espaços públicos, como disserta 

Manoela Cunha Peixinho (2015), segundo a qual, no mais baixo escalão, estavam as pornai, que 

eram propriedades dos donos das hospedarias onde atendiam; no segundo escalão, figuravam as 

prostitutas que trabalhavam nas ruas ou em suas residências, normalmente, mediante o pagamento 

de uma quantia que as libertava da condição de pornai; no topo, situavam-se as hetairas, cortesãs 

que desenvolviam habilidades de oratória e tinham maior acesso ao conhecimento, atuando como 

acompanhantes dos homens mais ricos e mais influentes na política da Polis.   

Em Roma, a prostituição também se dividia, em conformidade com a classe social das 

prostitutas e dos clientes, podendo ser exercida em lugares destinados à atividade ou nas próprias 

residências das mulheres (NUCCI, 2015, p. 61)14. Contudo, a prostituição não decorria somente da 

vontade da mulher, havendo a escravização e trabalho forçado, inclusive pelos próprios 

imperadores15. Não há homogeneidade com relação à tratativa do trabalho sexual na Roma Antiga, 

                                                 
deveriam acontecer! Você apanhou as joias finas que eu tinha dado a você, joias feitas com meu ouro e minha prata, e 

fez para você mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles”.) (Ez, 16, 15-17); Oséias (“E eu lhe disse: 

Você viverá comigo por muitos dias; não será mais prostituta nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei 

com você”.) (Os, 3,3); dentre outros, os quais serão utilizados para fundamentar a visão social construída sobre as 

prostitutas, a partir dos relatos bíblicos no tópico seguinte.  
14 “No geral, a prostituição era um negócio, necessário onde houvesse maior demanda, mas as mulheres que o 

praticavam eram prostitutas e não sacerdotisas do amor ou líderes culturais, como chegaram a ser consideradas em 

outras civilizações. Sua condição era definida por lei, como mulheres que ganham a vida com seus corpos; o nome 

oficial para prostituta era meretriz. Em razão dos costumeiros casamentos arranjados pelas famílias, os jovens se 

casavam muito cedo (entre 13 e 19 anos), motivo pelo qual o amor ou o prazer sexual era buscado fora do matrimônio. 

Os prostíbulos das cidades romanas abasteciam-se, principalmente, de escravas compradas nos mercados. Os 

proxenetas encarregavam-se de suprir tais prostíbulos de baixa classe e, muitas vezes, dirigiam-se aos acampamentos 

militares para recolher a sua mercadoria, obtendo-a por baixo preço, vez que os soldados, após um grande saque, já 

haviam saciado seus impulsos sexuais nessas vítimas. Um dos mais explorados ramos era a corrupção infantil dos dois 

sexos”. (NUCCI, 2015, p. 62). 
15 “A prostituição nas altas classes sociais não era, contudo, somente uma voluntária escolha da mulher. Messalina 

forçou matronas a trabalhar em sua residência exercendo a função, e o Imperador Nero tornou a prática compulsória 

para mulheres da elite e crianças para efeito de entretenimento público. O Imperador Calígula criou um bordel em seu 

palácio, onde obrigava mulheres de famílias proeminentes a tal atividade. Esse monarca, ainda, elevou os impostos 

sobre a prostituição, e com isso, auferiu riquezas ao Estado. Os primeiros imperadores cristãos também se beneficiaram 

da mencionada taxação. [...]. Pode-se dizer que os romanos nunca tiveram uma política clara ou homogênea quanto à 

prostituição. Por um lado, viam-na como ato indigno, mas, por outro, lucravam com seu exercício, tributando-a e, 

dessa forma, legitimando-a”. (ESTEFAM, 2016, p. 157-160).   
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com oscilações normativas entre o proibicionismo (no ano 19 d.C, a atividade foi proibida pelo 

Senado) e a regulação (taxação da atividade, no ano 40 d.C, pelo Imperador Calígula) 

(DILTMORE, 2006, p. XXXIII).  

Na Era Cristã, Maria Madalena foi representada no imaginário popular como a prostituta 

mais importante dos relatos bíblicos, mas não há no texto a menção de que ela tenha exercido o 

ofício. No Evangelho de Lucas não há esta referência quando de sua descrição:  

 

Depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas-

novas do Reino de Deus. Os Doze estavam com ele, e também algumas mulheres que 

haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças: Maria, chamada Madalena, de quem 

haviam saído sete demônios; Joana, mulher de Cuza, administrador da casa de Herodes; 

Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. (Lc, 8, 

1-3). 

 

Sendo assim, embora na Bíblia haja inúmeros relatos e menções às prostitutas, Maria 

Madalena não é referida como uma delas16. Entretanto, em homilia proferida no século VI, em 

Roma, o Papa Gregório I abordou Maria Madalena como uma prostituta que se arrependeu, obtendo 

a redenção, sedimentando a ideia que se propaga por séculos do seu ofício e de sua conversão 

(GUIZZO, 2005, p. 81).  

Essa narrativa contribuiu para a construção das ideias da transitoriedade do trabalho sexual 

e de que as trabalhadoras ficam à espera de um “salvador” que as libertem do “pecado” e lhes tirem 

“da vida”, constituindo mais um elemento de estigmatização, impedindo o reconhecimento da 

prostituição como profissão.   

 

2.1.4 A ascensão das grandes religiões e a prostituição 

  

A ascensão da moral judaico-cristã na Europa, sobretudo embasada no Velho Testamento, 

torna a prostituição prática moral repudiada e condenável, o que, consequentemente, alterou o seu 

                                                 
16 Wilgner Murilo da Conceição Santos afirma que a deturpação de Maria Madalena pela Igreja Católica, presta-se a 

retirar, na sociedade androcêntrica, o protagonismo desta mulher como apóstola de Jesus Cristo: “Durante séculos, 

Maria Madalena foi confundida com a adúltera absolvida por Jesus diante do templo (João, 8: 3-11) e identificada com 

a prostituta arrependida que lhe ungiu os pés na casa do fariseu (Lucas, 7: 36-50) — os respectivos Evangelhos não 

deixam claro, de modo algum, que a adúltera absolvida e a prostituta arrependida sejam Maria Madalena — mas essa 

opinião, expressa pelo Papa Gregório I, no século VI, no ano de 591 d. C., é aceita por muitos cristãos até hoje: a 

mulher pecadora que foi purificada pelo Cristo, representando o arquétipo feminino tradicional que a Igreja primitiva 

instituiu em seus primeiros séculos de existência, a pecadora que, após ser curada, passou a vida em penitência e 

arrependimento —, percebe-se, logo de imediato, nesta representação, uma tentativa de desqualificar a imagem de 

Maria Madalena [...].” (SANTOS, 2016, p. 21)  
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tratamento social e jurídico17. Contudo, atribui-se, desde a Antiguidade, a função social da 

prostituição, ora como fonte de recursos públicos, ora como instrumento para preservação das 

mulheres aptas ao casamento, ora como contenção dos arroubos sexuais masculinos.  

Ainda na atualidade, entretanto, não se vê a função do trabalho sexual para as próprias 

trabalhadoras, para o que o trabalho representa em suas próprias vidas e na vida daqueles e daquelas 

que dependem economicamente do seu trabalho, tampouco se considera o trabalho sexual como 

uma possibilidade de ruptura com todas as obrigações impostas às pessoas pelos relacionamentos, 

sobretudo às mulheres (LEITE, 2009). Deve-se considerar ainda, e esta sim é uma função social, a 

prestação de serviços sexuais às pessoas marginalizadas e discriminadas.  

Com a expansão religiosa e comercial, no início do primeiro milênio, bem como com a 

ascensão do Islamismo18, o mundo experimentou grandes alterações na moral sexual19. Apesar 

disso, a prostituição atravessou os séculos de rigor e condenações morais em todas as regiões do 

mundo. Na Ásia, por exemplo, conforme narra Peter N. Stearns, “a crescente cultura urbana na 

China expandiu a gama dos prostíbulos e os esquemas de concubinato, embora com base em 

precedentes preexistentes” (STEARNS, 2010, p. 78): 

 

A crescente expansão comercial e urbana em grande parte do mundo do budismo 

asiático fez com que aumentassem as oportunidades de sexo recreativo. A prostituição 

florescia em lugares como China, a despeito da influência budista. Marco Polo escreveu 

que em uma das cidades por ele visitadas havia 20 mil prostitutas. Sob a dinastia Song 

(960-1268) e sucessões posteriores, o governo administrava diretamente alguns 

prostíbulos, obtendo lucro e competindo com empreendimentos privados. [...]. No topo da 

escala, cortesãs talentosas encetavam relacionamentos com homens poderosos, inclusive 

imperadores, entrelaçando relações sexuais e desdobramentos cruciais da história política 

chinesa. (STEARNS, 2010, p. 104). 

                                                 
17 “Os primeiros séculos da Idade Média, nos países ocidentais, sofreram forte influência da moral cristã. A presença 

crescente da Igreja Católica, desde que foi adotado o Cristianismo como religião oficial por Roma, no final do século 

IV, fez propagar de maneira até então inédita uma visão casta e repressiva acerca do sexo, sobretudo quando voltado 

ao prazer”. (ESTEFAM, 2016, p. 161). 
18 “Tecnicamente, o islamismo baniu a prostituição, que, contudo, floresceu nas cidades maiores, onde as prostitutas 

invariavelmente trabalhavam nas ruas. Se por um lado as escravas não deviam ser usadas como prostitutas – mais uma 

vez, em teoria -, por outro eram muitas vezes obrigadas a trabalhar no comércio sexual. Algumas mulheres, escravas 

ou livres, atuavam como artistas, caso da cantora Ulayya, que se apresentava na corte do califa e exercia considerável 

influência junto ao monarca. Assim como na Europa cristã, as prostitutas recebiam algum crédito por ajudarem as boas 

mulheres, apaziguando o impulso sexual masculino. Assim como no concubinato, mulheres estrangeiras e mulheres 

das minorias religiosas figuravam com papel proeminente na prostituição urbana”. (STEARNS, 2010, p. 102).  
19 “Contudo, no que dizia respeito à sexualidade, em termos gerais, a religião foi a maior das novas influências na 

história mundial. Em contraste com muitas religiões primitivas, as novas crenças em expansão invariavelmente 

buscaram minimizar ou regular a sexualidade, ao invés de vê-la em termo de uma relação positiva com a 

espiritualidade. A nova exaltação do celibato, particularmente no cristianismo e no budismo, foi o sinal mais notável 

dessa reorientação, mas diversas outras medidas regulatórias foram implementadas com direção similar, acentuando a 

noção de que o sexo era, ou poderia ser, um perigo para os valores humanos decorosos”. (STEARNS, 2010, p. 76). 
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Por questões de conveniência, algumas religiões que, inicialmente, condenavam práticas 

sexuais, flexibilizaram-se com relação à prostituição para não perder adeptos ou com o objetivo de 

conversão e angariar novos fiéis, admitindo o surgimento de novas linhas de pensamento que 

exaltavam a sexualidade20. No budismo, por exemplo, assistiu-se à criação do tantrismo, no século 

VIII d.C. 

Entretanto, a moral cristã que se alastrava pela Europa insistia na condenação da 

sexualidade sem fins procriativos, rotulando como prostitutas todas as mulheres que não 

restringiam a prática sexual ao casamento (STEARNS, 2010, p. 89)21, fortalecendo a 

estigmatização da profissão e do termo. Todavia, Tomás de Aquino reconhece na Summa Teológica 

a necessidade da existência das prostitutas para preservação da castidade das demais mulheres 

(DILTMORE, 2006, p. XXXIII), reforçando a função social já atribuída à prostituição na 

Antiguidade22.  

O Islamismo também não conteve a comercialização sexual, reconhecendo, tal como o 

cristianismo, a função social da prostituição (exercida predominantemente por estrangeiras e 

“mulheres das minorias religiosas” (STEARNS, 2010, p. 102) para a preservação das mulheres 

castas destinadas ao casamento, bem como para dar vazão aos desejos sexuais. 

A repulsa religiosa não era suficiente para a contenção da prostituição, que avançava com 

a expansão comercial e o crescimento das cidades, tendo como efeito a oposição de duas posturas 

estatais: a proibição e a regulamentação da prática. Esta última postura, muito mais rara do que a 

primeira, era adotada principalmente com finalidade tributária23.  

                                                 
20“Mas a grande complexidade budista envolvia uma ideia recorrente, a de que o desejo e a paixão podiam colocar a 

pessoa no caminho da transformação espiritual, e que havia um tipo de amor, possivelmente com um elemento sexual, 

que, por ser capaz de auxiliar as pessoas, podia ser considerado santo. Assim, era a compaixão que levava alguns 

homens santos a visitar prostíbulos e bares sem macular ou comprometer sua santidade. Alguns bodísatvas podiam 

libertar diretamente as pessoas por meio de atos sexuais [...]”. (STEARNS, 2010, p. 80).  
21 “Em contraste com o budismo, contudo, a abordagem cristã da sexualidade não desenvolveu um verdadeiro 

dualismo, em que a angústia acerca do desejo sexual em uma linha de pensamento seria refutada por uma ligação entre 

sexo e espiritualidade em outra. Os graus de desconfiança com relação à sexualidade variavam, com divisões na 

religião, além de ter havido mudanças ao longo do tempo mas no mínimo um certo nível de desconfiança foi um 

componente considerável da mundividência cristã”. (STEARNS, 2010, p. 82). 
22 “Ao longo da Idade Média, entretanto, notou-se uma postura dúbia quanto à profissão mais antiga. 

Na doutrina de Santo Agostinho e, depois, de Santo Tomás de Aquino, ela era vista como necessária para conter a 

volúpia dos homens, com isso protegendo as mulheres honestas dos arroubos sexuais masculinos. Contribuía, ademais, 

para a preservação do matrimônio, ao conferir aos maridos a oportunidade de realizar seus desejos sexuais incomuns 

com outras pessoas que não suas esposas”. (ESTEFAM, 2016, p. 163). 
23 “A profissão contava com pouquíssima proteção; apenas na Sicília, excepcionalmente, havia uma lei de 1231 

condenando o estupro de uma prostituta. O controle da natalidade era prática bastante comum, sobretudo por meio do 



47 
 

Durante a Idade Média havia a imposição da distinção das prostitutas, seja pelo local onde 

atuariam (quando a prática era permitida ou tolerada), seja a diferenciação da própria pessoa que 

se prostituía, por meio de insígnias ou vestimentas que as destacassem das demais mulheres, tal 

como visto na Roma Antiga (ESTEFAM, 2016, p. 164).  

No final da Idade Média, em diversas cidades europeias a exploração da prostituição era 

exercida pela própria Igreja e pelo Estado24. Embora tenha sido abominada em diversos locais da 

Europa e severamente punida no período inquisitorial, a prostituição não só resistiu às imposições 

legislativas, espaciais e sociais medievais, como também se expandiu na medida em que os atos 

comerciais ultrapassavam as fronteiras e alteravam o espaço urbano.  

A grande onda de deslocamento dos centros rurais para os centros urbanos, com o advento 

da Revolução Industrial, aumentou significativamente o número de mulheres que se prostituíam, 

atraindo clientes de todas as classes sociais e de diferentes faixas etárias (STEARNS, 2010, p. 153). 

Aristocratas, operários e estudantes utilizavam cada vez mais a prestação dos serviços sexuais 

oferecidos, contrapondo a educação moral recebida à prática sexual vivenciada, sedimentando o 

paradoxo hipócrita da dominação masculina de preservação das “boas” mulheres para que elas não 

se transformassem no objeto do seu consumo.  

Entretanto, a ascensão da doutrina protestante, a qual privilegiava o casamento, condenando 

a atuação sexual fora de seu seio, impulsionou a alteração da conduta tolerante da Igreja Católica 

frente à prostituição.  

A Igreja Católica, nesse sentido, alinhou-se ao protestantismo para condenação do trabalho 

sexual, com o objetivo de manter seus fiéis.25 Diversas medidas foram adotadas no movimento de 

contrarreforma, com a realização do Concílio de Trento, em 1563 (ESTEFAM, 2016, p. 166), para 

acirramento da moral católica, dentre eles o fim da aliança com diversos Estados na exploração 

dos bordéis em diversas cidades europeias, no século XVI (DILTMORE, 2006, p. XXXIII), bem 

como apoiando condutas estatais de repressão e banimento da prostituição26. 

                                                 
uso de ervas especiais para contracepção ou aborto, pois as taxas de natalidade parecem ter sido baixas; além disso, 

provavelmente algumas prostitutas evitavam o sexo vaginal em favor de outros métodos”. (STEARNS, 2010, p. 90).  
24 “O envolvimento da Igreja com a prostituição não era velado. Em 1457, o arcebispo de Mainz concedeu o direito de 

exploração de um bordel a uma rica família aristocrática”. (ESTEFAM, 2016, p. 163). 
25 Considerando-se a apropriação da moral sexual pela religião durante a Idade Média, a abordagem da prostituição 

nesse período será melhor abordada no próximo tópico. 
26 “Cite-se, como exemplo, a postura da Confederação Suíça, que, por volta do Século XVII, passou a perseguir 

prostitutas, e a região da Bavária, onde condutas sexuais impróprias, dentre elas o comércio carnal, ensejavam penas 

pecuniárias, tornando-se as fontes de renda mais lucrativas às cortes locais”. (ESTEFAM, 2016, p. 166) 
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2.1.5 A prostituição no período colonial e a persistência da colonialidade sobre as trabalhadoras 

sexuais 

 

A aplicação de penas pecuniárias continuou a fornecer ao Estado dinheiro auferido com a 

prostituição, prática que permanece na contemporaneidade, seja pela continuidade da imposição 

de tais sanções, seja pelo que agentes do Estado arrecadam extorsivamente.   

Contudo, coincidência ou não, neste período histórico a prostituição se utilizava de novo 

instrumento para se manter longe dos olhos da sociedade europeia, qual seja, as “grandes 

navegações”. Deslocava-se, assim, para as terras colonizadas27, onde a moral cristã era disseminada 

para domínio, pelas missões religiosas (CÂNCIO, 2015, p. 14), mas esquecida nas práticas sexuais 

dos invasores, pelo abuso ou pelo escambo, da forma como melhor convinha, como narra Gilberto 

Freyre, em Casa Grande e Senzala: 

 

O ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual. O 

europeu saltava em terra escorregando em índia nua; os próprios padres da Companhia 

precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. Muitos clérigos, dos 

outros, deixaram-se contaminar pela devassidão. As mulheres eram as primeiras a se 

entregarem aos brancos, as mais ardentes indo esfregar-se nas pernas desses que 

supunham deuses. Davam-se ao europeu por um pente ou um caco de espelho. (FREYRE, 

2003, p. 161).28   

 

Dessa forma, tem-se a prostituição no Brasil, como integrante dos registros históricos, 

concomitante ao “descobrimento”, inicialmente, com as índias29. Em um segundo momento, ao 

                                                 
27 “O uso da força sexual por um grupo invasor estava longe de ser novidade no início do período moderno. Muito 

menos a convicção de que a população conquistada era sexualmente inferior e portanto, legitimamente aberta à 

exploração. A escala do ímpeto sexual nas Américas, contudo, foi invulgarmente gigantesca. [...]. Os exploradores e 

conquistadores europeus concluíram com rapidez que os nativos americanos eram sexualmente desregrados e imorais. 

Alguns deploravam o fato e exigiam solução. Outros se deleitavam no que parecia um óbvio celeiro de oportunidades. 

Alguns faziam ambas as coisas”. (STEARNS, 2010, p. 117-118). 
28 Inobstante a admiração desta autora pela obra de Gilberto Freyre e sua importância para a compreensão das relações 

estruturais da sociedade brasileira, tem-se que o trecho supra desonera os invasores, culpabilizando as mulheres nativas 

pela hiperssexualização. Tampouco aborda o autor, no trecho destacado, as explorações e abusos sofridos, como se os 

invasores fossem cândidos e as mulheres fonte de “devassidão”, responsáveis pela “intoxicação social” do período.  
29 André Estefam afirma que: “Não havia, deve-se registrar, prostituição entre os índios brasileiros, até porque a estes 

eram desconhecidas as noções de pudor, moral sexual ou patrimônio exportadas pelos europeus. [...]. Embora 

inexistisse, de início, a ideia de prostituição entre os nativos, conforme conceituamos neste trabalho, vários foram os 

relatos de índias que, após o descobrimento se entregavam sexualmente em troca de dádivas materiais. [...]. Com o 

passar dos anos, porém, o meretrício foi o caminho seguido por algumas nativas, já que o casamento com elas jamais 

fora uma ideia acalentada pelos lusitanos que aportaram em nossas terras”. (ESTEFAM, 2016, p. 167). Neste ponto, 

ouso discordar do autor, pois não se pode afirmar de forma tão categórica a ausência de prostituição nessas sociedades, 

pela ausência de registros antropológicos. Dessa forma, é possível, tal qual como ocorria em diversos lugares do 

mundo, anteriormente à colonização, entre os ancestrais humanos e entre algumas espécies de animais a possibilidade 

de troca de sexo por comida ou outras formas de pagamento. 
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vislumbrar as novas oportunidades do “Novo Mundo”, a ausência punitiva e a desproporção entre 

homens e mulheres, o que lhes assegurava vasta clientela, várias portuguesas desembarcaram no 

Brasil com o objetivo de prestar serviços sexuais30.  

Com a introdução do trabalho escravo e seus desdobramentos, até a possibilidade de 

paulatina libertação, inicialmente pela compra de alforrias, as escravas alforriadas passaram a 

integrar o contingente de trabalhadoras sexuais, diante da ausência de outras fontes de sustento. 

Assim, “a prostituição cresceu no Brasil pari passu com seu desenvolvimento econômico” 

(ESTEFAM, 2016, p. 171). 

No mesmo período histórico, a exploração sexual também ocorria nas demais colônias do 

continente americano, inclusive nas colônias do Sul dos Estados Unidos, em que os proprietários 

obrigavam as escravas a trabalharem como prostitutas e usurpavam o valor por elas recebido 

(STEARNS, 2010, p. 125).  

Apesar de grande parte do exercício da prostituição ter se deslocado para as colônias durante 

o recrudescimento da moral social e religiosa na sociedade europeia, esta não deixou de existir 

durante a Idade Moderna no “velho continente”, pois o comércio marítimo aumentou 

significativamente no período colonial, atraindo as trabalhadoras para as regiões portuárias 

(STEARNS, 2010, p. 128).  

O fortalecimento dos Estados Nacionais, propiciado pelos acúmulos de riquezas 

decorrentes da Revolução Industrial e da colonização instauraram novas formas de invasão e 

dominação política e econômica, o Imperialismo, dirigido em meados do século XIX a países da 

África e Ásia, os quais também assistiram ao aumento da prostituição em seus territórios.31 

                                                 
30 “A prostituição foi, em verdade, tida como necessária no início da nossa colonização, motivada, entre outros fatores, 

pela imensa desproporção na relação de homens e mulheres. Em Minas Gerais, por exemplo, no começo de seu 

povoamento, a relação era de 18 homens para cada mulher. Nessa Província, a prostituição atingiu níveis superiores a 

quaisquer outras, por volta do século XVIII, dado o grande volume de imigrantes masculinos que, na época aurífera, 

para lá se dirigiram”. (ESTEFAM, 2016, p. 170). Esse registro histórico explica a expansão da prostituição no estado, 

posteriormente, com a transferência da capital para Belo Horizonte, até hoje uma das cidades brasileiras com maior 

número de clientes e prestadoras de serviços sexuais.  
31 Para além da prestação de atividade econômica, que possibilitava a sobrevivência, a prostituição simbolizava para 

várias mulheres a conquista de um status de liberdade: “Como já mencionado, muitas mulheres passaram a conviver 

em meio à pobreza mais generalizada, uma vez que as atividades econômicas locais enfrentaram então a nova e 

esmagadora competição fabril e as manufaturas domésticas foram desproporcionalmente afetadas. Muitas mulheres 

acabaram vendo a prostituição não apenas como remédio contra o desastre, mas como saída mais lucrativa do que o 

próprio casamento. O crescimento das cidades e a migração interna, às vezes facilitada pela expansão das ferrovias, 

também criaram novas oportunidades para o comércio sexual. Para as mulheres ficou mais fácil fugir de casa”. 

(STEARNS, 2010, p. 193). 
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Assim, a prostituição atravessou os séculos, firmando-se como uma das profissões mais 

antigas da história humana, ficando à mercê do império moral, religioso e político, no que tange ao 

seu reconhecimento, utilizando-se o direito como instrumento técnico de tolerância ou repressão, 

como reflexo da dominação masculina, tão antiga quanto, o que retira das pessoas o direito ao 

reconhecimento como profissionais em um processo perverso de invisibilização, colocando-as à 

sombra do avançar da humanidade, como se verá a seguir.  

Concluo, portanto, o presente tópico respondendo à pergunta proposta: A prostituição é a 

profissão mais antiga? 

Não se pode afirmar precisamente sua origem, no tempo e no espaço, entretanto, pelos 

registros pesquisados, permito-me afirmar que é o trabalho sexual um dos trabalhos mais antigos 

desenvolvidos na história humana, de erradicação improvável e indesejável. Surge, então, a 

necessidade de questionamento sobre o que impede um dos trabalhos mais antigos do mundo ser 

reconhecido com trabalho. 

 

2.2 A invisibilidade social programada 

 

É necessário, para que se compreenda de que forma se deu o processo de estigmatização 

das prostitutas, o estudo da história da sexualidade32. Para tanto, neste tópico me utilizo de algumas 

obras fundamentais, sendo as principais “A História da Sexualidade” do historiador norte-

americano Peter N. Stearns (2010), a qual versa sobre como a sexualidade se desenvolveu no 

mundo ao longo dos séculos, bem como “A História da Sexualidade” de Michel Foucault (1984, 

1985 e 1988), a qual é desenvolvida a partir da análise do filósofo sobre as implicações sexuais do 

                                                 
32 A sexualidade é um ramo que se desenvolve nas diversas áreas das ciências no qual há análise do impacto do sexo 

sobre a vida humana. Embora sempre presente nos agrupamentos humanos, o sexo como ciência manifestou-se na 

Grécia antiga, como integrante das teorias políticas, expandindo-se para as demais áreas do saber. O termo 

“sexualidade” somente é utilizado na Idade Moderna, como narra Michel Foucault: “O próprio termo “sexualidade” 

surgiu tardiamente, no início do Século XIX. É um fato que não deve ser subestimado nem superinterpretado. Ele 

assinala algo diferente de um remanejamento de vocabulário; mas não marca, evidentemente, a brusca emergência 

daquilo a que se refere. O uso da palavra foi estabelecido em relação a outros fenômenos: o desenvolvimento de campos 

de conhecimentos diversos (que cobriram tanto os mecanismos biológicos da reprodução como as variantes individuais 

ou sociais do comportamento); a instauração de um conjunto de regras e de normas, em parte tradicionais e em parte 

novas, e que se apoiam em instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas e médicas; como também as mudanças no 

modo pelo qual os indivíduos são levados a dar sentido e valor à sua conduta, seus deveres, prazeres, sentimentos, 

sensações e sonhos. Em suma, tratava-se de ver de que maneira, nas sociedades ocidentais modernas, constitui-se uma 

experiência tal, que os indivíduos são levados a reconhecer-se como sujeitos de uma “sexualidade” que abre para 

campos de conhecimentos bastante diversos, e que se articula num sistema de regras e coerções.” (FOUCAULT, 1984, 

p. 09). 
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exercício do poder e, ainda, “Homo sacer: o poder soberano e a vida nua” e “Nudez” de Giorgio 

Agamben (2002 e 2014), o qual analisa as implicações morais da sexualidade, complementando a 

obra foucaultiana neste aspecto. 

 

2.2.1 A dominação masculina e a prostituição na história da sexualidade 

  

Michel Foucault (1988, p. 15) aborda a história da sexualidade, a partir da análise de três 

questões relacionadas à repressão: a primeira, propriamente histórica, tendo como ponto de partida 

o século XVII, no primeiro volume de sua obra, e a Grécia antiga, no segundo e terceiro volumes; 

a segunda, histórico-teórica, verificando a relação entre sexualidade e poder na sociedade ocidental; 

e uma terceira, a histórico-política, propondo-se à análise crítica da repressão sexual. O filósofo 

procura compreender a que se prestou a repressão sexual, iniciada na Grécia antiga, a qual perdurou 

ao longo dos anos, acirrando-se na Idade Moderna. 

Além da sexualidade é importante entender de que forma se construíram as morais33 

sexuais. Michel Foucault (1984, p. 18), ao analisar a literatura antiga, verificou que a construção 

das morais sexuais com ênfase na reprodução não data somente da ascensão do Cristianismo, já 

estando presente no pensamento grego e romano. 

Assim, humanidade, de maneira geral, construíram seus diversos padrões de moralidade 

calcados na dominação masculina, presente desde a antiguidade: 

 

Trata-se de uma moral pensada, escrita, ensinada por homens e endereçada a 

homens, evidentemente livres. Consequentemente, moral viril onde as mulheres só 

aparecem a título de objetos ou no máximo como parceiras às quais convém formar, 

educar e vigiar, quando as tem sob seu poder, e das quais, ao contrário, é preciso abster-

se quando estão sob o poder de um outro (pai, marido, tutor). Aí está, sem dúvida, um dos 

                                                 
33 “Conhece-se a ambiguidade dessa palavra. Por ‘moral’ entende-se um conjunto de valores e regras de ação propostas 

aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como podem ser a família, as instituições 

educativas, as Igrejas etc. Acontece dessas regras e valores serem bem explicitamente formulados numa doutrina 

coerente e num ensinamento explícito. Mas acontece também delas serem transmitidas de maneira difusa e, longe de 

formarem um conjunto sistemático, constituírem um jogo complexo de elementos que se compensam, se corrigem, se 

anulam em certos pontos, permitindo, assim, compromissos ou escapatórias. Com essas reservas pode-se chamar 

‘código moral’ esse conjunto prescritivo. Porém, por ‘moral’ entende-se igualmente o comportamento real dos 

indivíduos em relação às regras e valores que lhes são propostos: designa-se, assim, a maneira pela qual eles se 

submetem mais ou menos completamente a um princípio de conduta; pela qual eles obedecem ou resistem a uma 

interdição ou a uma prescrição; pela qual eles respeitam ou negligenciam um conjunto de valores; o estudo desse 

aspecto da moral deve determinar de que maneira, e com que margens de variação ou de transgressão os indivíduos ou 

os grupos se conduzem em referência a um sistema prescritivo que é explícita ou implicitamente dado em sua cultura, 

e do qual eles têm uma consciência mais ou menos clara. Chamemos a esse nível de fenômenos a ‘moralidade dos 

comportamentos”. (FOUCAULT, 1984, p. 26). 
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pontos mais notáveis dessa reflexão moral: ela não tenta definir um campo de conduta e 

um domínio de regras válidas – segundo as modulações necessárias – para os dois sexos; 

ela é uma elaboração da conduta masculina feita do ponto de vista dos homens e para dar 

forma à sua conduta. (FOUCAULT, 1984, p. 24). 

 

Entretanto, as morais sexuais dirigidas aos homens, num primeiro momento referiam-se ao 

comedimento e à temperança (FOUCAULT, 1984, p. 44) e, posteriormente, à forma 

(hetero/homossexual)34. Relativamente às mulheres, as moralidades se apresentaram de forma 

ainda mais perversa, englobando os padrões dirigidos aos homens, acrescentadas da objetificação 

e estigmatização35.   

 A austeridade sexual objetificou a mulher, decorrendo daí a sua estigmatização dentro ou 

fora dos padrões masculinos impostos. Nesse sentido, as mulheres que se adequam aos padrões de 

conduta impostos, como boa esposa, mãe ou mulher honesta36, recebem visibilidade social, ainda 

que objetificadas. Entretanto, as mulheres que não se adequam a esses padrões sentem sobre si o 

peso da discriminação, seja pela invisibilidade, seja pela criminalização, a partir da reprovação 

moral de sua conduta.    

Considerando-se a impossibilidade de extirpação da prostituição nas sociedades, bem como 

o aumento e desenvolvimento populacional, do início das sociedades agrícolas até a formação dos 

grandes centros urbanos, houve a necessidade de se conciliar a dominação masculina com o 

pagamento por atos sexuais, os quais eram obrigatórios e gratuitos com as esposas, o que resultou 

                                                 
34 “Desse ponto de vista e nessa ética (a qual é sempre necessário lembrar que é uma moral de homem, feita pelos e 

para os homens), pode-se dizer que linha de demarcação passa, principalmente, entre os homens e as mulheres – por 

causa mesmo da forte diferenciação entre o mundo dos homens e o das mulheres em muitas sociedades antigas. Mas, 

de maneira ainda mais geral, ela passa sobretudo entre o que se poderia chamar os ‘atores ativos’ nos cenários dos 

prazeres e os ‘atores passivos’: de um lado aqueles que são sujeitos da atividade sexual (e que devem cuidar de exercê-

la de maneira comedida e oportuna); e de outro aqueles que são os parceiros-objetos, os figurantes, sobre os quais e 

com os quais ela se exerce. Os primeiros, evidentemente, são os homens, mais precisamente, os homens adultos e 

livres; os segundos, bem entendido, compreendem as mulheres, mas elas aí figuram apenas como um dos elementos 

de um conjunto mais amplo, cuja referência se faz às vezes para designar os objetos de prazer possível: ‘as mulheres, 

os rapazes, os escravos’”. (FOUCAULT, 1984, p. 45).    
35 “Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e sábios empenharam-se em demonstrar que a condição subordinada 

da mulher era desejada no céu e proveitosa à terra. As religiões forjadas pelos homens refletem essa vontade de 

domínio: buscaram argumentos nas lendas de Eva, de Pandora, puseram a filosofia e a teologia a serviço de seus 

desígnios como vimos pelas frases citadas de Aristóteles e Sto. Tomás. Desde a Antiguidade, moralistas e satíricos 

deleitaram-se com pintar o quadro das fraquezas femininas”. (BEAUVOIR, 1970, p. 16).   
36 A expressão “mulher honesta” vigorou no Código Penal (BRASIL, 1940) brasileiro até 2005, quando foi alterado 

pela Lei nº 11.106 (BRASIL, 2005). A referida expressão integrava a qualificação da mulher no rol dos crimes contra 

a liberdade sexual, notadamente, o estupro. Embora tenha sido modificado o referido código por demandas feministas, 

a construção do imaginário social sobre a “honestidade” como padrão de conduta sexual das mulheres subsiste, como 

se verá ao longo deste tópico.   
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na construção da moral e da política no sentido de se coibir a manifestação pública da prática, 

acarretando a construção de meios para invisibilização do sexo por prazer.  

A necessidade de se estigmatizar as mulheres, como forma de controle patriarcal, surge nas 

sociedades agrícolas, seguindo-se no período pós-clássico, recrudescendo com a ascensão das 

grandes religiões e sofisticando-se na Idade Moderna, com a contribuição da filosofia, ciências 

econômicas e biológicas, sociologia e estudos jurídicos, que, ao fim, recomendavam a proibição e 

punição da prostituição, a partir da fixação dos padrões comportamentais desejáveis.  

Nesse sentido, a instituição mais importante para a estigmatização da sexualidade é o 

casamento. Incialmente, fato social, o matrimônio foi alçado a fato jurídico pela imposição 

monogâmica, cujo peso recaiu mais fortemente sobre as mulheres, sob a forma de obrigações que 

estas deveriam assumir no âmbito doméstico e pelo dever de postura e correção morais no âmbito 

social. Sem dúvida, as obrigações impostas às mulheres pela instituição matrimonial se apresentam 

como reforço do domínio masculino, fixando os papéis a serem exercidos em conformidade com 

o gênero, destinando às mulheres a casa e, aos homens, a rua.  

A valorização do casamento é alçada pelo Cristianismo à condição de sacramento, ou seja, 

voto divino ao qual os cristãos devam se sujeitar. Não sem finalidade. O objetivo do casamento é 

a constituição da família, o que reforça a função reprodutiva do sexo, mas não somente isso, o 

casamento se torna importante fonte de realização de alianças políticas (FOUCAULT, 1988, p. 

100), desde a Antiguidade, muito antes do advento do Cristianismo, se impondo pelo poder. São 

os efeitos dessa instituição que marginalizam e funcionalizam as prostitutas, também atuando como 

fator de estigmatização. Ao reforço do casamento, impõe-se o Direito, regulando essa instituição. 

Como visto no tópico anterior, a prostituição surge na Antiguidade, inicialmente, como 

inerente à necessidade de busca de alimentos (como visto, seja por troca, seja por venda) e, com as 

organizações dessas diversas sociedades, pela junção entre duas pessoas de sexos diferentes para a 

formação da família, em uma forma primitiva do que vai se convertendo paulatinamente à estrutura 

do casamento que se consolidou em diversas sociedades. As mulheres que destoaram dessa 

realidade arcaram com as diferenciações do seu não enquadramento. Já no período antigo, verifica-

se um tratamento assimétrico entre as mulheres que se destinavam ao casamento daquelas 

consideradas inservíveis para tanto (o que desde os tempos remotos, decorre da dominação 
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masculina). Além dessas, havia também distinções relativas à classe a que pertenciam as mulheres 

que prestavam serviços sexuais37.  

Tais distinções, inicialmente morais38, sociais ou religiosas passaram a ser contempladas 

pelo Direito da época, por exemplo, o Código Hamurabi, que reconhecia a existência da 

prostituição como ofício, como reflexo da habitualidade de sua prática, contudo, continha em seu 

bojo o tratamento desigual das mulheres que exerciam tal trabalho39.  

Peter N. Stearns (2010, p. 43), verifica haver grande variação da aceitação e visibilidade 

das prostitutas no tempo e no espaço, mas reconhece o autor que, desde a Antiguidade, a 

                                                 
37 “As características-padrão da sexualidade nas civilizações agrícolas se sobressaíram nas diversas civilizações 

clássicas. As relações entre sexualidade e reprodução eram enfatizadas de maneira consistente. Contudo, o mesmo se 

pode afirmar da distinção entre homens e mulheres em seu acesso ao prazer sexual (ainda que esse grau de 

diferenciação variasse enormemente de uma sociedade para outra), e de parte a parte desenvolveu-se a prostituição, 

principalmente para atender aos homens. Isso resultou também em uma acentuada, ainda que quase sempre complexa, 

distinção entre mulheres respeitáveis, destinadas ao casamento convivendo com rígidas advertências sobre a virgindade 

e fidelidade, e as mulheres envolvidas com o sexo comercial, que em geral ocupavam baixa posição social, mas podiam 

desfrutar de certas liberdades e prestígio, dependendo de seus talentos e sua clientela. Para os homens também se 

aplicavam distinções mas particularmente por meio de um desenvolvimento de um invulgar acesso sexual, à disposição 

dos ricos e poderosos. As diferenças de gênero nas sociedades clássicas também incluíam o fato de que os homens se 

casavam anos após a puberdade, em contraste com a maioria das mulheres, que se casavam muito mais cedo (parte da 

ênfase que se dava na reprodução, mas também um meio de limitar o acesso feminino ao sexo pré-marital). Essa 

disparidade de idade ajuda a explicar (embora apenas em parte) de que maneira a prostituição podia vicejar 

simultaneamente às recomendações de fidelidade à família e, em alguns casos, hostilidade ao adultério, tanto por parte 

dos homens como das mulheres. Em outras palavras, as distinções de gênero eram complicadas, e não apenas uma 

questão do maior acesso dos homens ao prazer”. (STEARNS, 2010, p. 72). 
38 No período clássico chinês: “Uma linha consideravelmente firme separava as mulheres respeitáveis das não 

respeitáveis, embora vez por outra uma prostituta pudesse ser escolhida e alçada à condição de concubina. As mulheres 

respeitáveis estavam sujeitas a uma rigorosa regulação em termos de sexualidade, ao passo que outras mulheres, 

embora com status social bastante inferior, tinham funções diferentes tidas como essencialmente naturais. Os homens, 

principalmente os mais prósperos e das classes mais altas, tinham muito mais válvulas de escape e meios para dar 

vazão a suas necessidades sexuais que as mulheres, graças à disponibilidade de múltiplos parceiros e prostitutas. O 

interesse no prazer sexual – por vezes tendo como alvo ambos os gêneros – era tema razoavelmente público e notório”. 

(STEARNS, 2010, p. 54). 
39 Outros documentos antigos também faziam esta distinção, como narra Guilherme de Souza Nucci: “O Código 

Hamurabi possuía regras para a família, mas fora do lar havia considerável liberdade sexual ao homem. O momento 

histórico registrou a comum prostituição ao redor dos templos, o que se tornou claro em vários documentos da 

Babilônia, Frigia, Fenícia, Síria, Lídia, Chipre, Egito, Israel e Grécia. Embora a prostituição fosse reconhecida e aceita 

na Babilônia, a prostituta era considerada um pária, tanto assim que a Lei da Assíria – dentre outras – determinava o 

modo pelo qual deveria a prostituta andar pelas ruas: com a cabeça descoberta como sinal de vocação”. (NUCCI, 2015, 

p. 57). O autor afirma ainda que em sociedades mais igualitárias não havia a prostituição, conforme registra: “Nas 

Índias Orientais, Indochina, Sudeste asiático, ilhas do Pacífico, Polinésia e parte da África, a promiscuidade feminina 

era relativamente corrente e nesses lugares não se conhecia a prostituição ou era uma raridade. Portanto, no geral, e 

até o século passado, quanto mais igualitária era uma sociedade, menos prostituição havia. Vale dizer: maior igualdade, 

menos prostituição; mais desigualdade, mais prostituição, mas pior tratamento à esposa. ‘Quando a personalidade da 

esposa e mãe se submerge, a prostituta emerge’. Nesse sentido, a prostituição é uma instituição cuja funcionalidade 

está historicamente relacionada com o papel que desempenhe em cada momento o outro dispositivo de controle da 

sexualidade e reprodução feminina: o matrimônio” (NUCCI, 2015, p. 57). Por ora, não corroborarei com as conclusões 

do mencionado autor, pois, a análise sociológica da prostituição será desenvolvida ao longo da tese. Oportunamente, 

verificarei a correlação entre igualdade e o exercício da prostituição.  
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prostituição tem proeminência nos mais baixos estratos sociais, sobretudo porque várias dessas 

mulheres foram exploradas sexualmente, transformadas em escravas após a sua captura em 

decorrência das guerras, impondo-se a tais mulheres uma série de vedações, bem como ao produto 

do seu trabalho. Como exemplo, cita o autor a lei judaica, pela qual se impunha a vedação do 

casamento de sacerdotes com prostitutas ou a negação como oferenda do dinheiro por elas 

oferecido aos templos (STEARNS, 2010, p. 43). 

Inicia-se também na Antiguidade a distinção física das prostitutas seja por um sinal 

característico em seu corpo, seja pela distinção de suas vestimentas40. Tais distinções causaram 

impactos sociais que se estenderam e recrudesceram em diversas sociedades, com o passar dos 

anos, ainda sentidos em nossa sociedade, por exemplo, a definição de elegância ou deselegância 

que se tem na moda vincula-se de forma estrita à concepção de vulgaridade, à demarcação do corpo 

pelas roupas ou à sua exposição, sinal do qual se valem também as prostitutas para o próprio 

exercício do seu trabalho.  

Tem-se, portanto, nas sociedades clássicas a valorização do caráter reprodutivo do sexo, em 

detrimento ao seu caráter recreativo, sendo que esta, como se irá notar na análise histórica da 

sexualidade, fixa uma relação inversamente proporcional com a prostituição, ou seja, quanto mais 

valorizada a procriação e o casamento como seu instrumento, menos se valorizam ou mais 

discriminadas são as pessoas que prestam serviços sexuais.  

No entanto, essa menor valorização não foi impedimento para que a prostituição se 

desenvolvesse nos diversos lugares do mundo, ao longo do tempo, por qualquer motivo, voluntária 

ou compulsoriamente, seja como fruto da apreensão de mulheres em decorrência das guerras e a 

utilização destas para o trabalho sexual forçado (o que não se enquadra na concepção de 

prostituição, pois as mulheres não se apropriam do produto dos atos sexuais a que são forçadas a 

praticar, tratando-se, pois, de exploração sexual), seja pelas necessidades sociais impostas, seja por 

alguma questão psicológica, seja pela escolha da própria pessoa. E a persistência do exercício desta 

atividade tem uma série de consequências, sendo a mais importante para este tópico as 

diferenciações que se construíram em torno da “respeitabilidade” das mulheres, das normas que a 

                                                 
40 “Os citas marcavam as prostitutas com uma tatuagem especial. [...]. Leis assírias faziam distinção entre prostitutas 

e as outras mulheres – as meretrizes não podiam cobrir o rosto com véu, o que era exclusividade das mulheres 

respeitáveis”. (STEARNS, 2010, p. 43). 
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elas se impunham e da forma como eram vistas ou ocultadas nas e pelas sociedades, por diversos 

instrumentos.41   

 

2.2.2 A problematização da sexualidade e a divisão moral das mulheres 

 

Na Grécia Antiga, a propagação dos ideais filosóficos ganhou força em todos os aspectos 

da vida humana, inclusive no que tange à sexualidade42, havendo clara diferenciação entre as 

esposas, as concubinas e as prostitutas. 

Para os gregos não havia maldade no sexo e no prazer, considerado o fato de que a 

homossexualidade era prática institucional integrante da formação educacional, cultural e política 

dos indivíduos, pois eram considerados atos e sensações naturais, o que também foi ressignificado 

religiosa, política, social, cultural e juridicamente, com o recrudescimento da moral sexual.  

                                                 
41  “As características-padrão da sexualidade nas civilizações agrícolas se sobressaíram nas diversas civilizações 

clássicas. As relações entre sexualidade e reprodução eram enfatizadas de maneira consistente. Contudo, o mesmo se 

pode afirmar da distinção entre homens e mulheres em seu acesso ao prazer sexual (ainda que esse grau de 

diferenciação variasse enormemente de uma sociedade para outra), e de parte a parte desenvolveu-se a prostituição, 

principalmente para atender aos homens. Isso resultou também em uma acentuada, ainda que quase sempre complexa, 

distinção entre mulheres respeitáveis, destinadas ao casamento convivendo com rígidas advertências sobre a virgindade 

e a fidelidade, e as mulheres envolvidas com o sexo comercial, que em geral ocupavam baixa posição social, mas 

podiam desfrutar de certas liberdades e prestígio, dependendo de seus talentos e sua clientela. Para os homens também 

se aplicavam distinções, mas particularmente por meio do desenvolvimento de um invulgar acesso sexual, à disposição 

dos ricos e poderosos. As diferenças de gênero nas sociedades clássicas também incluíam o fato de que os homens se 

casavam anos após a puberdade, em contraste com a maioria das mulheres, que se casavam muito mais cedo (parte da 

ênfase que se dava à reprodução, mas também um meio de limitar o acesso feminino ao sexo pré-marital). Essa 

disparidade de idade ajuda a explicar (embora apenas em parte) de que maneira a prostituição podia vicejar 

simultaneamente às recomendações de fidelidade à família e, em alguns casos, hostilidade ao adultério, tanto da parte 

dos homens como das mulheres. Em outras palavras, as distinções de gênero eram complicadas, e não apenas uma 

questão de maior acesso dos homens ao prazer”. (STEARNS, 2010, p. 72). 
42 “O que na ordem da conduta sexual parece, assim, constituir para os gregos objeto da reflexão moral não é, portanto, 

exatamente o próprio ato (visto sob as suas diferentes modalidades), nem o desejo (considerado segundo sua origem 

ou direção), nem mesmo o prazer (avaliado segundo os diferentes objetos ou práticas que podem provocá-lo); é 

sobretudo a dinâmica que une os três de maneira circular (desejo que leva ao ato, o ato que é ligado ao prazer e o prazer 

que suscita o desejo). A questão ética colocada não é: quais desejos? quais atos? quais prazeres? Mas: com que força 

se é levado ‘pelos prazeres e pelos desejos?’ A ontologia a que se refere essa ética do comportamento sexual não é, 

pelo menos em sua forma geral, uma ontologia da falta e do desejo; não é a de uma natureza fixando a norma dos atos; 

mas sim a de uma força que liga entre si atos, prazeres e desejos. É essa relação dinâmica que constitui o que se poderia 

chamar o grão da experiência ética dos afrodisia. Essa dinâmica é analisada segundo duas grandes variáveis. Uma é 

quantitativa; ela diz respeito ao grau de atividade traduzida no número e na frequência dos atos. O que distingue os 

homens entre si, para a medicina como para a moral, não é tanto o tipo de objeto para o qual eles são orientados, nem 

o modo de prática sexual que preferem; é, antes de mais nada, a intensidade dessa prática. A divisão está entre o menos 

e o mais: moderação ou incontinência”. (FOUCAULT, 1984, p. 42). Além do grau da atividade ou do “uso dos 

prazeres”, os gregos fixam também o momento (kairos) aceitável para a sua prática: “argumentos de decência e 

motivos religiosos recomendam preferir a noite; porque é o momento mais favorável para o corpo, o momento em que 

a sombra oculta as imagens pouco convenientes, e o que permite intercalar o tempo de uma noite antes das práticas 

religiosas da manhã seguinte”. (FOUCAULT, 1984, p. 56) 
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A energia que impele o ser humano ao sexo é a mesma que o impele à alimentação e à 

bebida, razão pela qual seus excessos são negativamente associados na filosofia, ciências e 

religião43. Assim, impõe-se sobre as possibilidades de seus excessos as regras morais como forma 

de limitação (FOUCAULT, 1984, p. 49). Esta moderação que se passa a exigir na quantidade de 

relações sexuais pauta a atividade sexual do indivíduo, o que culmina na “problematização moral 

da conduta sexual”, nomeada pelos gregos como chrēsis aphrodision (ou o uso dos prazeres, 

platônico, como limitador da atividade sexual). (FOUCAULT, 1984, p. 51). 

A sexualidade desenhada pelos gregos diz respeito às questões morais, não jurídicas, 

sobretudo no que tange ao controle de si mesmo (“cultura de si”) (FOUCAULT, 1985, p. 46-49). 

Impunha-se, na Grécia Antiga, o julgamento social, costumeiro e moral ao indivíduo que não 

fizesse o racional “uso dos prazeres”. A austeridade sexual foi, no ocidente, incorporada aos 

ordenamentos inquisitoriais, na Idade Média, posteriormente adentrando os ordenamentos 

jurídicos, inicialmente com normas proibitivas. 

 Nesse sentido, as pessoas virtuosas (e consideram-se pessoas, no contexto da Polis, os 

homens livres), são aquelas que exercem a temperança, como continência, ou o comedimento dos 

seus desejos (enkrateia)44 (FOUCAULT, 1984, p. 58-60)45. A “dieta do uso dos prazeres” prescrita 

pelos gregos visa ao equilíbrio entre a abstinência e os excessos sexuais (os quais acarretam 

patologias), impondo uma “economia restritiva” (FOUCAULT, 1984, p. 108-113) da prática 

sexual, tanto para preservação do indivíduo, quanto para se garantir a melhor progenitura (com o 

objetivo de se produzir os melhores cidadãos, considerada a importância da esfera pública para os 

gregos), impondo-se, desde então, a proeminência da finalidade reprodutiva do sexo.  

A atividade sexual praticada fora da desejável moderação e da finalidade a ela atribuída 

impostas científica e moralmente é colocada sob suspeita46, outrossim há a valorização e a 

                                                 
43 A gula e a luxúria caminham lado a lado como pecados capitais.  
44 “[...] a enkrateia se caracteriza sobretudo por uma forma ativa de domínio de si que permite resistir ou lutar e garantir 

sua dominação no terreno dos desejos e dos prazeres”. (FOUCAULT, 1984, p. 61). Na sociedade grega tal virtude era 

associada à virilidade, à relação ativo x passivo, que subjugava mulheres, escravos e crianças. “A temperança é, no 

sentido pleno, uma virtude de homem”. (FOUCAULT, 1984, p. 77). 
45 Ainda hoje, a virtuosidade da temperança é propalada para a ascensão política. Cito, por exemplo, os escândalos 

sexuais capazes de macular a reputação dos políticos, como o caso Bill Clinton, nos Estados Unidos, ou Silvio 

Berlusconi, na Itália. Não é à toa que, vários candidatos, em campanhas políticas, destacam o fato de serem casados e 

ostentam suas esposas como fonte de virtude. 
46 “Mais tarde, no mundo da carne, uma regra necessária à justificação do ato sexual consistirá em baseá-lo numa 

intenção precisa, a da procriação. Aqui, uma tal intenção não é necessária para que a relação entre os sexos não seja 

um pecado mortal. Entretanto, para que possa atingir o seu objetivo e permitir ao indivíduo sobreviera através dos seus 
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imposição de atributos femininos que garantam a retidão das mulheres para melhor servirem a casa 

e produzirem bons cidadãos para a Polis, como por exemplo, a virgindade e a fidelidade, 

reconhecendo a historiadora francesa Yvonne Knibiehler que a destinação das mulheres a 

determinadas atividades no âmbito social e a regulação de seus corpos para que se prestem aos fins 

sociais requeridos trata-se da “politização do corpo feminino” (KNIBIEHLER, 2016, p. 52).  

Na compreensão dessa relação tem-se a importância da problematização por Michel 

Foucault (1984) das finalidades das restrições sexuais, as quais compreende, a partir da leitura dos 

escritos da Filosofia grega, como a relação de dominação estabelecida entre os sexos e a pretensão 

de universalização desta moral. Não se trata de simples construção científica sobre a troca de 

fluídos corporais, mas é o protagonismo do sexo e a sua função que fixa os papéis de gêneros 

construídos nos âmbitos doméstico (oikos) e público: “Embora o regime dos prazeres seja tão 

importante, não é simplesmente porque um excesso pode produzir uma doença: é porque na 

atividade sexual em geral está em jogo o domínio, a força e a vida do homem”. (FOUCAULT, 

1984, p. 114).47 

A institucionalização dessa relação de domínio ocorreu com o casamento monogâmico48, 

que altera o status da mulher de “filha do seu pai para ser a esposa de seu marido” (LESSA, 2011, 

p. 108) e estabelece os papéis domésticos (consequentemente, definiaram-se também paéis 

políticos, mediante o posicionamento privado e social da mulher, pelos homens, como objeto de 

propriedade masculina49) desempenhados pelo homem e pela mulher, fixando como de atribuição 

desta a manutenção do lar e o cuidado com os filhos e como papel masculino a provedoria e a 

                                                 
filhos e contribuir para a salvação da cidade, é preciso todo um esforço da alma: o cuidado permanente em afastar os 

perigos que envolvem o uso dos prazeres e ameaçam o fim que a natureza lhes conferiu”. (FOUCAULT, 1984, p. 113) 
47 O ato sexual “serve para decifrar as relações entre o papel masculino e o papel feminino em termos de confrontação 

e de justa, como também de dominação e de regulação de um pelo outro” (FOUCAULT, 1984, p. 116). “O ato sexual 

não inquieta porque releva do mal, mas sim porque perturba e ameaça a relação do indivíduo consigo mesmo e a sua 

constituição como sujeito moral: ele traz com ele, se não for medido e distribuído como convém, o desencadear das 

forças involuntárias, o enfraquecimento da energia e a morte sem descendência honrada”. (FOUCAULT, 1984, p. 

124). E essa relação do homem com o sexo manifesta nos textos gregos se estende na religião, manifestando-se na 

“codificação jurídico-moral” (FOUCAULT, 1984, p. 125). 
48 Michel Foucault ressalta o caráter coercitivo e impositivo da monogamia pela moral, pela religião e por leis, ou seja, 

naturalmente, o ser humano não seria monogâmico, sendo necessária a persuasão e padronização moral ou normativa 

das condutas para refreamento da possibilidade de se ter múltiplos parceiros. Inicialmente, segundo as leis platônicas, 

o dever de monogamia objetivava o bom funcionamento da cidade, e não à relação conjugal em si. (FOUCAULT, 

1984, p. 150-153). 
49 A violação de uma mulher, por abuso ou estupro, por exemplo, não era reconhecida como uma violação ao sujeito, 

mas sim, como violação do objeto de propriedade do homem. 
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participação na vida política, sendo que o estrito e correto desempenho dessas atribuições confere 

honradez àqueles e àquelas que as exercem50.  

Além disso, o casamento endossa o caráter reprodutivo do sexo e a sua dissociação do 

prazer. Essa instituição classifica na Antiguidade a finalidade sexual: intramatrimonial reprodutiva 

e extramatrimonial recreativa, comportando algumas exceções (FOUCAULT, 1984, p. 130). 

Inicialmente de ordem privada, o casamento publiciza-se com o reconhecimento da sua 

importância para o bom funcionamento das cidades, a partir da elaboração de normas que dispõem 

sobre as condutas maritais51. Condutas que assegurassem a legitimidade da prole, para fins de 

transmissão do patrimônio construído pelo homem, para que o seu acúmulo de bens fosse 

transmitido e aumentado, sedimentando a herança heteronormativa, ainda presente na 

contemporaneidade.  

Na medida em que o casamento se institucionaliza, regido pelo Estado, de forma 

monogâmica, a prostituição é invisibilizada (não no sentido de sua erradicação, mas de se manter 

as relações com prostitutas afastadas dos olhos da sociedade): assim, quanto mais forte é a cultura 

“matrimonial” (e patrimonial) em uma sociedade (consequentemente, mais severas as previsões 

normativas), maior é a segregação das prostitutas52.  

                                                 
50 “[...]. Este discurso [ideológico de dominação masculina] justificava as principais virtudes que os cidadãos atenienses 

buscavam encontrar numa esposa ideal – mélissa: a reclusão no interior do oîkos, o silêncio, a inferioridade, a 

debilidade, a fragilidade, a passividade, entre outras.” (LESSA, 2011, p. 105). 
51 “Os contratos de casamento assim desenvolvidos fazem o marido e a mulher entrarem num sistema de deveres ou 

de obrigações que, certamente, não são iguais, mas são compartilhados. E esse compartilhar não se faz em nome do 

respeito que é devido à família da qual cada um dos cônjuges é, de certa forma, o representante no estado de casamento, 

mas em vista do casal, de sua estabilidade e de sua regulação interna”. (FOUCAULT, 1985, p. 83). 
52Contudo, esta distinção não se restringia às mulheres. A sociedade grega clássica, historicamente, se apresenta como 

uma sociedade hiperssexualizada, sobretudo no que tange às práticas sexuais entre os homens, sendo comum e 

aceitável práticas homoafetivas . A iniciação sexual masculina com homens mais velhos era aceita e integrava o projeto 

de educação dos homens, como dito acima. Entretanto, a prostituição masculina, embora tributada, também era 

malvista e acarretava aos homens que a exerciam o banimento da vida política, centro de efervescência da sociedade 

grega (ESTEFAM, 2016, p. 151). Michel Foucault narra as consequências do exercício da prostituição pelos homens 

na Grécia antiga: “Aquele que se prostituiu não mais poderá exercer qualquer magistratura na cidade ou no exterior, 

eletiva ou resultante de um sorteio. Ele não poderá exercer as funções de tesoureiro nem as de embaixador, nem tornar-

se acusador ou denunciador assalariado daqueles que fazem parte de uma embaixada. Finalmente, ele não mais poderá 

expressar sua opinião face ao Conselho ou ao povo, ainda que seja “o mais eloquente dos oradores”. Portanto, essa lei 

faz da prostituição masculina um caso de atimia – desonra pública – que exclui o cidadão de certas responsabilidades”. 

(FOUCAULT, 1984, p. 192). Entretanto, os clientes da prostituição (embora não sejam o foco do presente estudo, 

sobretudo, por não concordar esta autora com a criminalização destes) não sofriam as mesmas restrições jurídicas ou 

políticas, estando sujeitos somente a reprovação social, o que não os impedia de persistirem nas práticas (SARTRE, 

2013, p. 56). 
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Importante documento em que ficou registrada essa distinção entre as mulheres, na Grécia 

antiga, é o julgamento de Neaira (Naera ou Neera), na década de 30 do século IV a.C. (MINER, 

2015, p. 2).  

Estéfano era um cidadão ateniense que vivia com Neaíra, com quem teve filhos. Neaíra era 

estrangeira e, anteriormente à sua união com Estéfano, prostituta. Apolodoro, um inimigo político 

de Estéfano, visava ao reconhecimento estatal da condição de concubina de Neaíra e, 

consequentemente, a declaração da ilegitimidade de seus filhos, para que estes não pudessem ser 

considerados cidadãos atenienses (ONELLEY, 2012, p. 83).  

Apolodoro discursou no julgamento (cujo discurso é registrado em um documento 

denominado “Discurso contra Neaira”), voltando as suas acusações para a mulher, para 

depreciação da imagem e acusação do homem com o qual ela se relacionava. Em sua fala, o orador 

distinguiu as mulheres gregas nas seguintes categorias (as quais poderiam ser cumuladas pelos 

homens, não extensível tal cumulação às mulheres) (FOUCAULT, 1984, p. 134): cortesãs, em 

Atenas denominadas hetairais (ou hetairas), as concubinas e as esposas, de acordo com a função 

social por elas desempenhada: "Porque temos as cortesãs (hetairai) para o prazer, as concubinas 

(pallakai) para o serviço diário de nossos corpos, [e] esposas (gunaikes) para a produção de filhos 

legítimos e ter um guardião confiável de nossa propriedade doméstica". (MINER, 2015, p. 2, 

tradução livre).  

Ana Lúcia Curado (2013, p. 72) aponta que o veredicto do caso é desconhecido, porém é 

emblemática a distinção das mulheres gregas do discurso contra Neaira. As consequências jurídicas 

de tal distinção em uma sociedade fortemente marcada pela desigualdade política entre homens e 

mulheres era a subdivisão destas últimas entre aquelas que fariam jus aos direitos advindos do 

casamento e aquelas mulheres que não possuíam o reconhecimento de tais direitos, ainda que 

estabelecessem uma relação de concubinato (GUIMARÃES NETO, 2009). 

Atribui-se, então, já neste período, a função social das prostitutas para vazão dos desejos 

sexuais dos homens e preservação das mulheres que ocupariam o papel de esposas.53 

                                                 
53 “Os mais eminentes homens gregos tinham casos amorosos. Após enfim se separar da esposa, o político ateniense 

Péricles, no século V, tomou como amante uma talentosa jovem chamada Aspásia, que ocupou abertamente o papel 

de concubina (ou pallakê) por 12 anos ou mais, mesmo quando Péricles passou a exercer enorme poder político; 

Aspásia teve pelo menos um filho com Péricles, e era ainda proprietária e gerente de um prostíbulo, servindo como 

uma espécie de símbolo do poder das prostitutas de elite gregas. Diversas outras mulheres alcançaram considerável 

prestígio e envergadura social, em Atenas e outros lugares, com base na força de seu papel de cortesãs. Algumas, como 

Elpinice, eram abertamente promíscuas, em uma postura de afronta aos padrões normais”. (STEARNS, 2010, p. 57) 
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Assim, a visão de fidelidade era diversa para os homens e as mulheres. As obrigações 

matrimoniais de exclusividade sexual eram impostas somente às mulheres. Aos homens, as 

obrigações advindas do casamento eram de ordem patrimonial, havendo a vedação tão somente de 

“contrair outro casamento” 54
. 

As mulheres casadas estavam sexualmente vinculadas ao marido, como decorrência da 

propriedade deste sobre a mulher, sendo a violação de suas obrigações punidas de forma privada 

(pelas leis sancionadoras do adultério) e de forma pública (com o banimento da participação do 

convívio social e das cerimônias públicas), impingindo-lhes o peso da vergonha, da desonestidade. 

Surge nas sociedades gregas, por ocasião dessas obrigações, a expressão “mulher honesta”55, como 

aquela fiel cumpridora da exclusividade sexual marital (definição linguística que acompanhará a 

segmentação das mulheres até os dias atuais).  

A linguagem começa, assim, a se desenhar como expressão da lógica patriarcal. Desde os 

gregos, a honestidade tem sentido diverso a depender do gênero ao qual se refere. O sentido de 

homem “honesto” como o trabalhador ou enaltecedor de suas características políticas, ainda que se 

relacione sexualmente com um sem número de parceiras. A honestidade que se refere às mulheres 

diz respeito a sua “boa conduta” sexual, relacionada à fidelidade monogâmica, ignorando a conduta 

pessoal ou política.  

Assim, a moral que se constrói como verdade (consequentemente, como parâmetro de 

felicidade, beleza e retidão) em torno da sexualidade é elaborada pelos homens e se impõe às 

mulheres por meio da dominação, subsistemte nas sociedades atuais, pautando a existência dos 

sujeitos e o seu olhar sobre as e os demais, culpabilizando, marginalizando ou invisibilizando 

aqueles que nela não se enquadram56, sobretudo as prostitutas, que desde as sociedades antigas, 

quebram essa relação de domínio controlando sexualmente a administração de seus próprios 

corpos. Daí a programação ou a intenção de sua invisibilidade ou estigmatização: conter todo o 

potencial político das mulheres quando elas passam a descobrir que os seus corpos são de sua 

propriedade e esta propriedade poderia se desenvolver livremente.  

                                                 
54 “[...] nenhuma relação sexual lhe é proibida em consequência do vínculo matrimonial que contraiu; ele pode ter uma 

ligação, pode frequentar prostitutas, pode ser amante de um rapaz – sem contar os escravos, homens ou mulheres que 

tem em sua casa, à sua disposição. O casamento de um homem não o liga sexualmente”. (FOUCAULT, 1984, p. 132). 
55 Expressão utilizada por Apolodoro no Discurso contra Neaira. (FOUCAULT, 1984, p. 131). 
56 “O indivíduo se realiza como sujeito moral na plástica de uma conduta medida com exatidão, bem visível de todos 

e digna de uma longa memória. [...]. Esquematicamente, pode-se dizer que a reflexão moral da Antiguidade a propósito 

dos prazeres não se orienta para uma codificação dos atos, nem para uma hermenêutica do sujeito, mas para uma 

estilização da atitude e uma estética da existência”. (FOUCAULT, 1984, p. 84-85). 
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É o ato de rebeldia de dominar a troca que se faz por meio da atividade sexual que relega 

às prostitutas o lugar de “objeto”, em vez do necessário reconhecimento como sujeito.   

Na Grécia antiga havia, ainda, a distinção entre dois tipos de prostitutas, conforme a 

possibilidade de atuação destas na esfera pública e no âmbito privado: as hetairas e as pornés, sendo 

estas últimas socialmente inferiores, econômica, social e politicamente, àquelas, como afirma 

Leslie Kurke: 

 

A hetaira é uma "cortesã" ou "amante", muitas vezes apoiada por um ou dois homens 

sozinhos, servindo como seu companheiro em simpósios e festividades, bem como a 

manutenção de seus desejos sexuais. A porné, em contraste, é a “mulher da rua” comum 

ou a ocupante dos bordéis, fornecendo o sexo, mediante pagamento, a uma clientela 

grande e anônima. (KURKE, 1997, p. 107).  

 

Na Roma antiga, também havia a distinção das prostitutas em classes distintas, cujo objetivo 

era o registro e a tributação de uma classe de prostitutas em detrimento a outras. Assim, as 

meretrices eram registradas e tributadas, enquanto as prostibulae não eram (ALBUQUERQUE, 

2012, p. 115). Mas não somente, as prostitutas eram diferenciadas das demais mulheres por 

vedações legislativas, como, por exemplo, a vedação do casamento entre prostitutas e cidadãos 

romanos (DILTMORE, 2006, p. XXXIII). 

É importante salientar que, neste período57, a sociedade romana oscilava entre a regulação 

e a proibição do trabalho sexual. Contudo, nos períodos em que regulamentada, a prostituição 

integrava as práticas sociais jurídicamente aceitas sendo elemento publicamente integrante da 

economia. Havia a tolerância com a prostituição58, embora fosse conduta moral repudiada por 

parcela da sociedade, o Estado as admitia tanto pela arrecadação tributária quanto pela função de 

preservação das mulheres destinadas ao casamento e prevenção da prática de adultério (STEARNS, 

2010, p. 66). 

Entretanto, após a ascensão de Augusto ao Império romano, houve o enaltecimento 

legislativo da família, fortalecendo-se a instituição do casamento, com isso as prostitutas passaram 

                                                 
57 Como visto no tópico 1.1. 
58 “A atividade era tolerada, taxada e aceita com naturalidade. Viam-se as prostitutas, porém, com preconceito, sendo 

consideradas infames, do mesmo modo que gladiadores e lutadores de animais, os quais faziam de seus corpos sua 

fonte de rendimentos. As “mulheres públicas” viviam, portanto, na penumbra da sociedade romana e chegaram a ser 

distinguidas das demais inclusive por suas vestes (o Imperador Augusto as obrigou a vestir uma toga diferente da stola 

utilizada pelas matronas), sendo compelidas a se registrar (não para fins sanitários, mas com propósitos 

discriminatórios, pois ficavam impedidas de ascender socialmente). O vocábulo prostituta, ademais, deriva do latim 

prostare, ou seja, destacar-se.” (ESTEFAM, 2016, p. 150). 
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a ser marginalizadas e obrigadas a utilizar-se de uma roupa que as diferenciasse, advindo desse 

destaque (prostare) o vocábulo prostituta (ESTEFAM, 2016, p. 156)59. 

Para além da diferenciação da vestimenta, o tratamento jurídico a elas conferido também 

era segregador, não lhes sendo possível buscar a proteção judicial em casos de agressão ou de não 

recebimento pelos serviços prestados. Como noticia André Estefam (2016, p. 157): “Seu 

testemunho não tinha valor nas cortes romanas. A Lex Julia et Papia privou-as do direito de se 

casar com outras pessoas que não ex-escravos”. 

Entretanto, as prostitutas gozavam de um estado de liberdade muito maior do que as 

mulheres casadas, tampouco se sujeitavam às punições previstas pela legislação supracitada para a 

prática do adultério, o que levou algumas mulheres a se registrarem como tais para escaparem 

dessas sanções, o que fez com que o Senado vedasse o registro como prostituta de mulheres 

pertencentes a famílias da nobreza. (ESTEFAM, 2016, p. 157). 

 

2.2.3 A expansão religiosa, científica e a alocação social das prostitutas: o higienismo como 

entrelaçamento dos discursos religiosos, científicos e políticos  

 

A ascensão das grandes religiões, com a pretensão de universalização de seus dogmas, e a 

influência dessas na construção do poder político, acarretam significativas mudanças na concepção 

sobre a atividade sexual, sacralizando-se o casamento, enaltecendo-se a castidade e a retidão moral, 

                                                 
59  “O Imperador Augusto, antes mesmo das noções cristãs de penitência e salvação, editou leis que procuravam 

incentivar o casamento e a geração de prole, que melhor convinham ao Estado. Não se podia dizer que o matrimônio 

fosse inspirado em laços profundos de amor, até porque marido e mulher costumam compartilhar o mesmo leito 

basicamente para fins de procriação. Os homens encontravam companhia com suas concubinas e prazer com as 

prostitutas e escravos. As mulheres, de outra parte, embora se lhes impusesse atitude mais casta, almejavam e 

obtinham, velada ou abertamente, a mesma liberdade para procurar o prazer fora de casa. A legislação inspirada em 

“valores familiares” tornou-se uma das marcas do citado monarca. Essas leis foram editadas a partir do ano 17 a.C. 

encorajando a reprodução “adequada” entre pessoas “certas”. De acordo com a Lex Iulia de Adulteriis Coercendis (ano 

17 a.C), o adultérios e as relações sexuais entre diferentes classes sociais tornaram-se crimes. A infidelidade 

matrimonial masculina, exceto com prostitutas, atrizes e concubinas com quem o marido já mantinha longo 

relacionamento, acarretava a perda de bens e o degredo para uma ilha. A feminina conferia ao esposo o direito de matar 

o comparsa de sua mulher, desde que este fosse prostituto, ator ou proxeneta; do contrário, o ofendido poderia estupra-

lo, entrega-lo a escravos para que o fizessem, introduzir objetos em seu orifício anal ou castrá-lo, tornando-o eunuco. 

Os maridos eram, ademais, obrigados a processar suas esposas por adultério ou, então, ficavam sujeitos a alguma 

punição. As normas agostinianas, como imposições de comportamentos sexuais, fizeram mais realçar as diferenças 

entre o ser e o dever-ser do que propriamente alterar as condutas dos cidadãos de Roma.” (ESTEFAM, 2016, p. 160). 

O autor narra a persistência dessas espécies normativas no tempo: “As Ordenações do Reino de Portugal continham 

disposição similar, na qual se impunha ao ‘marido condescendente’ pena infamante, consistente em ser açoitado em 

público com uma ‘capela de cornos”. (ESTEFAM, 2016, p. 159) 



64 
 

incutindo a culpa, em virtude da vigilância permanente dos seres divinos oniscientes, onipotentes 

e onipresentes. Nem o pensamento escapa à guarda divina.  

Inúmeras consequências foram sentidas, como, por exemplo, a modificação educacional-

cultural (mediante a introdução da educação religiosa, a qual, desde a infância, condicionava as 

pessoas à crença e ao temor divino), socioeconômica (sobretudo, pela visão religiosa sobre as 

mulheres) e político-jurídica (com a secularização do poder estatal, encampando mandamentos 

religiosos aos ordenamentos normativos) dos locais com maior influência religiosas. Aumenta-se 

o controle sobre o corpo, intensificando-se as punições contra as condutas sexuais consideradas 

inadequadas. 

Porém, não se pode aglutinar as regras dos diferentes matizes religiosos como se fosse algo 

único, sob o risco do equívoco da generalização. Portanto, é necessário que se individualize a 

tratativa da moral sexual e da prostituição, o que será feito, considerando-se as três religiões de 

maior influência mundial (sem considerar, contudo, as inúmeras correntes que se desenvolveram 

no âmbito dessas, por não ser este o objeto do presente trabalho), quais sejam, o budismo, o 

islamismo e o cristianismo, este com maiores reflexos em escala mundial.  

O budismo, religião com maior florescimento no oriente, enaltece o espírito, em detrimento 

aos prazeres corpóreos, inicialmente, pautando a conduta sexual pela moderação e necessidade de 

contenção dos desejos sexuais e, embora em diversos momentos enaltecessem a figura feminina, 

as mulheres eram responsabilizadas pelos desvios masculinos (o que será traço comum, em geral, 

nas diversas religiões).60  

Entretanto, com o objetivo de arrebanhar um número maior de fiéis, o budismo se abriu 

para outras correntes, como o tantrismo, que reconhece nas relações sexuais a sublimação do 

espírito. Contudo, apesar de tal abertura, o que leva o budismo a ser tolerante com a prostituição, 

cujas mulheres, normalmente, pertencem a castas inferiores da sociedade, há a discriminação e a 

vedação do casamento com uma prostituta. Além da distinção entre as prostitutas e as demais 

mulheres, há, novamente, a diferenciação entre as próprias prostitutas, de acordo com a classe a 

que pertencem (ENDJSO, 2014, p. 129). 

                                                 
60 “Diversas histórias budistas invariavelmente destacavam a futilidade do amor terreno: um monge se apaixona por 

uma cortesã, mas ela morre; o monge pede ao rei para leiloar o corpo dela, mas ninguém se dispõe a compra-lo; a 

moral: a beleza humana é perecível, e o bom monge jamais volta a se apaixonar. Outra história sino-japonesa trata de 

um ermitão que se apaixona por uma mulher sedutora e é ridicularizado, perdendo todas as forças, assim que os dois 

são vistos em público. Como em outras culturas, a atividade sexual podia ser vista como a perda da energia masculina. 

O Nirvana, a união com a essência espiritual, envolvia o desapego do corpo”. (STEARNS, 2010, p. 79) 
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 O islamismo impõe a contenção dos desejos sexuais terrenos, reduzindo a prática sexual 

também ao casamento, contudo a castidade do pós-vida não é enaltecida, pois a recompensa da 

mortalidade era a vida em um paraíso sexual masculino repleto de virgens, a depender da conduta 

terrena e da devoção religiosa para o seu merecimento61. O Islã admite a prática sexual recreativa 

na constância do casamento, aceitando a utilização de métodos contraceptivos (STEARNS, 2010, 

p. 98), o qual é enaltecido e sobre o qual se prescrevem diversas ordens de conduta, tais como a 

forma do sexo (com a vedação do sexo anal, por exemplo) e em que momento o sexo deva ser feito 

(por exemplo, a vedação à prática sexual nos períodos de menstruação). 

Sobre o comportamento das mulheres o Islamismo exerce forte vigilância, a qual varia de 

acordo com os costumes locais62, e aí se insere a sua relação com a prostituição, pois, há a exaltação 

da virgindade e da resistência aos desejos sexuais. Como forma de contenção de tais impulsos e de 

“preservação” das mulheres, impunha-se às meninas o casamento na infância. A castidade é 

demarcada pelo dever do uso do véu. Em caso de dúvida sobre o recato, a honradez da família era 

exemplarmente defendida, com a imposição da morte à mulher e, em muitos casos, ao homem que 

não as respeitassem. O alcorão prescreve, ainda, castigos físicos severos (chibatadas, 

apedrejamento) àqueles que praticarem conduta sexual reprovável pela norma religiosa, a qual é 

abarcada pelo Estado (STEARNS, 2010, p. 100). Tal distinção entre as mulheres respeitáveis e as 

demais demonstra a convivência do Islamismo com a prostituição, contudo, com a delimitação de 

sua prática nos lugares admitidos pelo Estado (BOUHDIBA, 2006, p. 248).   

Apesar da postura islâmica com relação às mulheres na contemporaneidade, que destoa da 

maior abertura sexual dos países em que predominam o budismo e o cristianismo, o Islamismo, em 

                                                 
61 “O islamismo não desenvolveu nenhuma posição sistemática com base na premissa de que a castidade criava um 

estado espiritual mais elevado, ou de que a sexualidade era contrária aos objetivos religiosos. Nesse ponto, obviamente, 

diferia tanto do cristianismo como do budismo. O Islã não gerou nenhum tipo de instituição separada em que a devoção 

extrema e a negação do sexo estariam associadas. Não exigia de seus líderes religiosos que se privassem da sexualidade. 

Não enfatizava uma criação original assexuada que o pecado humano havia destruído. A concepção islâmica de 

paraíso, em acentuado contraste com a contraparte cristã e, implicitamente, com a concepção budista de evolução 

espiritual, incluía o prazer sexual – para os islâmicos o paraíso seria um lugar de recompensas (reconhecidamente, 

mais para os homens do que para as mulheres) para quem cumprisse com fervor as obrigações religiosas. O Paraíso 

islâmico, na visão popular, prometia potência descomunal para os homens, mais a possibilidade de escolher não apenas 

as mais formosas entre centenas de virgens, mas também desfrutar à vontade de espíritos femininos, chamados de 

houris, cujos cabelos são como a seda. Nesse sentido, sexo e recompensa pela devoção religiosa andavam lado a lado. 

Antes do paraíso, aqui mesmo na Terra, foi desenvolvida a noção de que, uma vez que o amor dos homens por Deus 

não podia ser plenamente satisfeito nesta vida, o amor sensual era uma substituição adequada , ainda que obviamente 

incompleta”. (STEARNS, 2010, p. 96). 
62 Por exemplo, a imposição da circuncisão feminina em alguns países africanos subsaarianos (STEARNS, 2010, p. 

105).  
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sua origem divergiu dessas outras grandes religiões em função da maior tolerância com a 

prostituição, a qual sempre existiu nos países mulçumanos, sendo que alguns deles a prática é 

regulada pelo Estado e tributada. Traço comum entre o Islamismo e as demais religiões, bem como 

as sociedades em que há a prostituição, é a maior liberdade sexual das trabalhadoras do sexo, por 

não ter que se sujeitarem às imposições do casamento, apesar da estigmatização. Igualmente, a 

prostituição exerce a função social de manter a virgindade das jovens destinadas ao casamento. 

(ENDJSO, 2014, p. 78). 

A moral cristã, nos primeiros séculos de sua existência (STEARNS, 2010, p. 83), no que 

tange à sexualidade, se valerá da moral grega que apregoa o controle dos desejos, por meio da 

temperança, a universalizando. Assim, a filosofia judaico-cristã da época funda-se nas palavras do 

Velho Testamento no que tange à tratativa da moral sexual63. Nesse sentido, o sujeito moral é 

caracterizado por uma “renúncia de si e uma pureza, cujo modelo deve ser buscado ao lado da 

virgindade” (FOUCAULT, 1984, p. 85). O sexo ocupa o centro das atenções do cristianismo pela 

difusão de diversas ideias: a supremacia do poder divino imposta por constante vigilância, criando 

nos fiéis forte temor pela cultura do pecado; a oposição carne/espírito como componentes 

antagônicos da vida humana (CORÍNTIOS 1, 15, 39) e o dever estritamente procriativo do sexo. 

A distinção entre as mulheres pela castidade é difundida pela adoração à “virgem” Maria, 

alçando-a ao principal elemento de diferenciação moral entre as mulheres. A castidade é contrária 

à virilidade, virtude pensada para se aplicar somente aos homens, referindo-se a um atributo 

biológico, que é a presença do hímen, mas também com a conotação política da castidade verbal, 

participativa, cidadã. Dessa forma, o cristianismo destina às mulheres a alcunha de pecadoras e 

desvirtuadoras do homem do caminho do bem. Eva e Dalila são um dos símbolos de 

desregramento, sendo que a disseminação da ideia da culpa de Eva para a ocorrência do pecado 

original asseverou a diferença de tratamento de gêneros no início da Idade Média.  

Não era simplesmente à atuação sexual das mulheres que se dirigia o dever de castidade, 

mas sim à restrição da participação destas na esfera pública. Dessa forma, a sexualidade novamente 

se presta a instrumento de controle político das mulheres, não somente pela introdução de punições 

às rebeldes, mas também com a difusão da cultura de que o ato de se rebelar é marginal. Assim, há 

                                                 
63 “Os primeiros séculos da Idade Média, nos países ocidentais, sofreram forte influência da moral cristã. A presença 

crescente da Igreja Católica, desde que foi adotado o Cristianismo como religião oficial por Roma, no final do século 

IV, fez propagar de maneira até então inédita uma visão casta e repressiva acerca do sexo, sobretudo quando voltado 

ao prazer”. (ESTEFAM, 2016, p. 161). 
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a sofisticação da punição e invisibilidade dos “desviantes”, pelo trabalho psicológico de se incutir 

a culpa, e pelo desejo de padronização moral, o que leva as próprias mulheres a não perceberem de 

que forma o domínio masculino se impõe, bem como julgar ao lado dos homens as mulheres que 

contra este domínio se manifestam, seja pelo uso do corpo, seja pela atuação política.  

A disseminação do cristianismo foi, portanto, um dos grandes responsáveis pela 

doutrinação moral, sobretudo pelas concepções que condenavam práticas sexuais que se prestavam 

ao prazer, e não à procriação, o que resultou na invisibilidade da prostituição ou sua condenação e 

execração, pois, ao padronizar o comportamento sexual, privilegiava a vida casta. 

Durante a Idade Média, reforçaram-se os métodos de balizamento da atividade sexual dos 

cristãos, com a indissociação entre Estado e religião, a repressão religiosa ocorre pela utilização do 

aparato estatal. A instituição da inquisição, sobretudo com o objetivo de combate à bruxaria, 

reduziu as mulheres e outros indivíduos com comportamentos sociais e sexuais entendidos pela 

Igreja/Estado como desviantes do dever de fé, marcando a repressão por meio do poder punitivo 

do Estado64 e impondo-se o silêncio acerca da sexualidade, a não ser sob a forma de confissão, 

método instituído pela Igreja Católica para controle das pessoas65 (FOUCAULT, 1988, p. 61). A 

                                                 
64 “Esse discurso fundacional do poder punitivo portava uma teoria criminológica que desqualificava qualquer um que 

colocasse em dúvida a ameaça que as bruxas representavam; e, ao mesmo tempo, afirmava a inferioridade de quem 

delinque a partir de estereótipos atribuídos a minorias sexuais. Daí a necessidade de deixar claro que: Um, existia um 

mal que ameaçava distribuir a humanidade. E que, como esse mal lançava mão de todos os meios, de igual sorte a 

defesa contra ele também não deveria ter limitações quanto aos meios utilizados na tarefa de derrota-lo. Justificam-se, 

com isso, os interrogatórios e a tortura. Dois, que os piores inimigos são os que duvidam da existência deste mal, pois 

duvidam da legitimidade do poder que o combate. Ou seja, como dito acima, legitima-se o poder punitivo e, com isso, 

obtém-se também a legitimação de suas agências selecionadoras. Três, o mal é resultado da vontade humana, não 

obedecendo a causas físicas ou mecânicas (legitimação do castigo). Mas, quatro, a vontade humana de inclinar-se ao 

mal existe em pessoas biologicamente inferiores. E, cinco, a inclinação ao mal é condicionada geneticamente como 

uma predisposição. Não se há de falar, portanto, em uma predestinação, pois um predestinado não pode ser 

criminalizado. Seis, quem exerce o poder punitivo é imune ao mal. Sete, se o acusado confessa ele é culpado, se não 

confessa, mente usando a força da própria maldade. E, oito, o mal se manifesta de incontáveis maneiras sendo 

impossível catalogar todas as suas manifestações” (MENDES, 2014, p. 22-23). Simone de Beauvoir, em entrevista 

concedida ao programa Questionnaire, na França, afirma, em complementação às motivações religiosas da inquisição, 

o espaço que as mulheres ocupavam no preparo de ervas medicinais e o destaque na medicina por este motivo. Assim, 

para além da questão religiosa, a filósofa feminista reconhece tratar-se a Inquisição de um instrumento para coibir a 

prática da medicina, ocupação de grande prestígio social em qualquer época da história humana. (SCHREIBER, 1975) 
65 “Desde a Idade Média, pelo menos, as sociedades ocidentais colocaram a confissão entre os rituais mais importantes 

de que se espera a produção de verdade: a regulamentação do sacramento da penitência pelo Concílio de Latrão em 

1215; o desenvolvimento das técnicas de confissão que vêm em seguida; o recuo, na justiça criminal, dos processos 

acusatórios; o desaparecimento das provações de culpa (juramentos, duelos, julgamentos de Deus); e o 

desenvolvimento dos métodos de interrogatório e de inquérito; a importância cada vez maior ganha pela administração 

real na inculpação das infrações – e isso às expensas dos processos de transação privada – a instauração dos tribunais 

de inquisição, tudo isso contribui para dar à confissão um papel central na ordem dos poderes civis e religiosos. A 

própria evolução da palavra ‘confissão’ e da função jurídica que designou já é característica: da ‘confissão’, garantia 

de status, de identidade e de valor atribuído a alguém, por outrem, passou-se à ‘confissão’ como reconhecimento, por 

alguém de suas próprias ações ou pensamentos. O indivíduo, durante muito tempo, foi autenticado pela referência dos 
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confissão é assim introduzida no universo jurídico de forma violenta, instrumentalizada no 

medievo e propagando-se pela história da humanidade sob a forma de tortura, as quais fizeram 

várias vítimas ao longo da história do mundo, como instrumento de imposição do domínio 

(AGAMBEN, 2014, p. 45). 

A primeira conotação sexual do pecado original foi dada por Santo Agostinho (2000, p. 

287), o qual contribuiu fundamentalmente para a construção da moralidade sexual, resgatando a 

moralidade grega do “uso dos prazeres”, dando-a nova interpretação segundo os preceitos do 

Catolicismo. A desobediência às ordens divinas por Adão e Eva, custou a corrupção de seus órgãos 

e a vergonha da expulsão do paraíso. Assim, a condenação da libido por Santo Agostinho fundada 

na oposição “corpo X alma” edifica o maior tabu da humanidade (manifestando-se ainda nos dias 

atuais), pois contribuiu para toda a construção e introjeção da culpa cristã pela prática de condutas 

sexuais, opondo graça e pudor, o que se apresenta como “estratégia teológica” (AGAMBEN, 2014, 

p. 107) para exercício da dominação religiosa. Contudo, o prometido estado de graça é algo 

inalcançável e esta inalcansabilidade permite a regulação da conduta humana por toda vida, 

fundada em uma eternidade inatingível.   

Portanto, não é disfuncional o binômio “corpo-espírito”, mas uma forma de se controlar a 

utilização do corpo para que o “espírito” que nele habita sirva a “Deus”. Incute-se, dessa forma, o 

dever de obediência às leis divinas, sob o risco de condenação na posteridade. Reforça mais uma 

vez a Igreja a estigmatização das pessoas que fazem uso de seus corpos inobservando os dogmas 

religiosos, pelo que as prostitutas são discriminadas, ainda que sob o jugo da hipocrisia66.   

Havia tácita tolerância com a prostituição, com o propósito de redenção dessas mulheres 

pela conversão cristã, bem como a elevação do perdão ao valor mais importante do Cristianismo 

                                                 
outros e pela manifestação de seu vínculo com outrem (família, lealdade, proteção); posteriormente passou a ser 

autenticado pelo discurso de verdade que era capaz de (ou obrigado a) ter sobre si mesmo. A confissão da verdade se 

inscreveu no cerne dos procedimentos de individualização pelo poder”. (FOUCAULT, 1988, p. 58). 
66 “A postura do cristianismo fundamentalista em relação ao sexo heterossexual pré-conjugal também varia bastante. 

Enquanto as autoridades eclesiásticas são mais rigorosas por princípio, os fiéis não costumam segui-los. Aqui também 

o gênero desempenha um papel fundamental, e em diversos países cristãos é tacitamente aceito que homens solteiros 

debutem sexualmente com prostitutas, e não no casamento. Até no Estado do papa, o Vaticano, a prostituição é 

regulada e tributada. Sob a Reforma protestante, as prostitutas foram temporariamente banidas de uma série de cidades, 

protestantes e católicas, da Europa Central, mas a prostituição não foi erradicada por conta disso. Continuou existindo, 

oscilando entre a perseguição e a aceitação tácita. Como a heterossexualidade feminina era considerada muito mais 

problemática que a masculina, as prostitutas é que eram perseguidas e discriminadas, não seus clientes. Havia períodos 

em que eram presas, seviciadas, e caso reincidentes, executadas. Seus clientes raramente eram submetidos a alguma 

sanção mais séria. Durante os séculos XIX e XX, ativistas cristãos lideraram campanhas maciças contra a prostituição, 

que consideram uma espécie de legalização do pecado. Independentemente do grau de perseguição, as prostitutas 

raramente se viam longe de clientes cristãos que as procuravam”. (ENDJSO, 2014, p. 72).  
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(ENDSJO, 2014, p. 49), porém, a virgindade era requisito exigido das mulheres para o casamento. 

Nesse sentido, na doutrina67 agostiniana “a prostituição era encarada como válvula de escape 

necessária ao desafogo da volúpia masculina; um mal que não se poderia banir, pois, sem ela, a 

sociedade se veria num caos de luxúria e subversão sexual” (ESTEFAM, 2016, p. 161-162). Sendo 

assim, embora discriminadas, mais uma vez, as prostitutas gozavam de maior liberdade sexual do 

que as demais mulheres quando da ascensão do cristianismo, pois, sobre elas o peso da exigência 

de castidade não recaía a ponto de sofrerem as punições advindas do descumprimento. Ademais, 

era reconhecida a função social dessas mulheres, com as quais desenvolveu-se o costume de iniciar 

a vida sexual dos homens para se preservar a castidade das demais.  

Contudo, a estigmatização é inconteste e mais vigorosa com a ascensão do cristianismo, 

sobretudo, com a sacramentalização do casamento, no século XIII (ENDJSO, 2014, p. 89), 

reforçando a distinção entre as mulheres, conforme a respeitabilidade, intrinsecamente relacionada 

à conduta sexual (STEARNS, 2010, p. 90). As prostitutas são citadas em diversos trechos bíblicos 

como símbolos de desregramento moral e degradação humana, fonte de pecados e responsáveis 

pela destruição da humanidade68, com isso há, novamente, a condenação das mulheres que 

prestavam serviços sexuais, por discursos de ódio fulcrados na religião, o que é traço comum, desde 

a antiguidade até a contemporaneidade69.  

Soraia da Rosa Mendes (2014, p. 25) descreve as vertentes da atuação medieval sobre as 

prostitutas, quais sejam: a recuperação pelo trabalho ou casamento, o isolamento, o exercício da 

                                                 
67 Doutrina aqui não com o mesmo significado de teoria, mas no sentido de se apoderar e impor o domínio cristão pela 

unicidade discursiva.  
68 Em diversos trechos bíblicos há exemplos da repugnância cristã pelas prostitutas: “Tudo por causa do desejo 

desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias que escravizou nações com a sua prostituição e povos 

com a sua feitiçaria.” (NAUM, 3,4); “Um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e me disse: "Venha, 

eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra 

se prostituíram; os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição". Então o anjo me levou no 

Espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e 

que tinha sete cabeças e dez chifres.  A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras 

preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em 

sua testa havia esta inscrição: MISTÉRIO: BABILÔNIA, A GRANDE; A MÃE DAS PROSTITUTAS E DAS 

PRÁTICAS REPUGNANTES DA TERRA. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue 

das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. (APOCALIPSE, 17, 1-6); "Ninguém desonre a sua 

filha tornando-a uma prostituta; se não, a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade”. (LEVÍTICO, 

19,29); "Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai; deverá morrer queimada” 

(LEVÍTICO, 21, 9); “Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, 

a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância”. (DEUTERONÔMIO, 23,18). 
69 Com algumas exceções que serão analisadas no próximo capítulo. 
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repressão pela punição, pela tipificação de sua conduta e, ainda, a invisibilidade como forma de 

controle que se impunha.70 

Verifica-se tal endurecimento na Idade Média, com o surgimento da inquisição, como já 

visto, nos séculos XIV e XV, e a escrita de um manual para este fim por Heinrich Kramer e James 

Sprenger (2004), o Malleus Maleficarum (Martelo das Feiticeiras), que demonizou as mulheres 

“feiticeiras”, em tendência fortemente presente na época71, dissociando a mulher casta da prostituta 

(também alcunhada adúltera e rameira), esta última entregue à bruxaria. 

Com a ascensão da Reforma Protestante, no século XVI, em virtude das críticas de Martinho 

Lutero à tolerância da Igreja Católica com determinados comportamentos sexuais intensificou-se 

o combate à prostituição (ENDJSO, 2014, p. 128): “As prostitutas eram vistas, no pensamento de 

Lutero, como seres abjetos, verdadeiros ‘monstros sifilíticos’   que mereciam não mais que serem 

quebradas, esfoladas e marcadas com ferro quente”. (ESTEFAM, 2016, p. 165). A propagação de 

tais ideias, incentivou a adoção de medidas violentas contra as “marginais”, iniciadas no medievo, 

que poderia incluir prisão, castigos físicos e até a execução dessas mulheres (ENDJSO, 2014, p. 

71), enfatizando a invisibilidade sócio-jurídica das prostitutas.  

 Medida higienista largamente utilizada no período das navegações era a remessa das 

prostitutas para as colônias, com o objetivo de povoamento e de “limpeza” da sociedade europeia. 

A quantidade de mulheres que acompanharam os colonizadores não foi suficiente para dar vazão à 

avidez sexual da tripulação invasora, que perpetrou atos de violência sexual contra as nativas por 

diversas formas, como decorrente da exploração dos locais invadidos, e para reforço da possessão 

dos colonizadores nas terras recém-conquistadas (ESTEFAM, 2016, p. 168-169). 

As colonizações levaram aos demais lugares do mundo a moral cristã europeia, a qual 

contaminou e dizimou os costumes e a sexualidade locais, os quais eram considerados selvagens e 

imorais pelos invasores (STEARNS, 2010, p. 128), hegemonizando a forma de se ver as condutas 

sexuais, com a introdução do pudor, pela expansão da valorização do casamento, condenação do 

                                                 
70 Destaca a autora: “Importante lembrar que, como registra Sallman (1990, p. 526-527) a feitiçaria não foi o único 

crime cuja conotação sexual foi fortemente acentuada. A sodomia era considerada como especificamente masculina. 

A feiticeira é uma mulher de sexualidade desenfreada que, ao atacar as propriedades genitais do homem ao acasalar 

com demônios, se opõe às leis naturais da procriação. O homossexual subverte a ordem da reprodução ao acasalar com 

outro homem e desperdiçar o seu esperma. Os dois crimes eram aliás castigados com a mesma severidade e estavam 

muitas vezes associados nas leis que apelavam aos juízes para redobrarem o seu zelo repressivo”. (MENDES, 2014, 

p. 26).  
71 O manual de inquisição supracitado foi escrito após a nomeação pelo Papa Inocêncio VIII de seus autores como 

inquisidores, pela Bula escrita em Roma, em 09 de dezembro de 1448, primeiro ano de seu pontificado.  
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adultério, marginalização da prostituição, pautando a forma como todas essas questões 

relacionadas à sexualidade se desenvolveram no ocidente colonizado, as quais atravessaram os 

séculos e sobrevivem parcial ou integralmente na contemporaneidade72. 

Além da exploração sexual das nativas, a introdução do sistema escravagista nas colônias 

trivializa a violência contra as escravas, sendo o seu sexo integrante da propriedade do seu dono, 

introduzindo-se no mundo ocidental o domínio masculino que se impõe pelo gênero e pela raça, o 

qual se sobressai fortemente na sociedade ainda nos dias atuais73. As violências sexuais praticadas 

durante a colonização deram origem à cultura do estupro da qual diversas sociedades latino-

americanas, asiáticas e africanas ainda não se livraram, incluindo a brasileira. 

Os efeitos das relações sexuais dos colonizadores com as nativas e as escravas em vez de 

introduzirem mudanças de costumes a partir do contato com outros povos e haver abertura sexual 

nas metrópoles, geram efeito contrário: há o recrudescimento das normas morais, em virtude do 

conhecimento da prática de atividades sexuais, sobretudo, por iniciativa das esposas que 

permaneciam em solo europeu (DEL PRIORE, 2009, p. 34), mais uma vez se sobressai a hipocrisia 

moral europeia, cujos homens compactuavam com os padrões impostos para manutenção do poder 

e, por outro lado, comportavam-se em solo estrangeiro sem o pudor e comedimento propagados, 

praticando atos de violência e os legitimando pelo fundamento da inferioridade dos demais povos.  

O intercâmbio sexual propiciado pelas grandes navegações e pelo processo de colonização 

tem consequências que caminhavam de mãos dadas com a formação da população urbana na 

Europa, sendo de grande valia para a introdução da sexualidade nas pautas políticas e jurídicas a 

propagação das doenças venéreas, o que fortalece a fundamentação necessária para a 

                                                 
72 “O mesmo padrão criou uma duradora divisão no seio da sociedade latino-americana, em que em geral os líderes e 

as classes mais altas apregoavam um modelo de respeitabilidade de estilo europeu, em que o sexo ficava confinado ao 

âmbito do casamento e em que esposas e filhas eram mantidas sob cuidadosa vigilância e proteção, em contraste com 

as normas populares (e que correspondiam ao comportamento efetivo de muitos homens das classes superiores). 

Periodicamente, movimentos das classes altas ou governos reformistas tentariam fazer campanhas contra a suposta ou 

real imoralidade sexual popular. Por fim, em vários grupos sociais, uma cultura de virilidade sexual passou a constituir 

uma parte fundamental da definição de masculinidade – elemento básico do lendário machismo da América Latina. 

Histórias de aventuras sexuais em que os homens se gabam de suas proezas e façanhas figuram de maneira quase 

onipresente na cultura masculina da América Latina, mesmo quando no cotidiano seu comportamento é bem mais 

sereno. A conquista sexual – o que vincula o sexo à experiência colonial – tornou-se um emblema masculino, em que 

em princípio não se dá muita atenção à reciprocidade ou mesmo ao prazer em si”. (STEARNS, 2010, p. 124). 
73 “As mulheres africanas nessa situação eram frequentemente descritas como sensuais e devassas – assim como no 

caso das nativas americanas, essas descrições podiam ser usadas para justificar o desejo masculino. Dessa forma, às 

negras podia ser atribuído o epíteto de “compleição fogosa”, bem como a qualificação de “pessoas que se recusavam 

a restringir-se a uma única ligação com o sexo oposto... e que não tinham escrúpulos de se prostituir aos europeus em 

troca de um pequeno lucro”. Na América do Norte colonial, dada a respeitabilidade em torno das mulheres brancas, as 

negras podiam facilmente ser descritas como objetos de fantasia sexual”. (STEARNS, 2010, p. 127). 
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implementação das políticas higienistas, calcadas em padrões morais e religiosos de 

comportamento, com a introdução de medidas mais severas repressoras das condutas que fugiam 

dos padrões impostos, normalmente, impingindo-se às mulheres marcas de vergonha, como 

retratado no livro A letra escarlate, de Nathaniel Hawthorne. A obra, crítica da moral europeia e 

da condescendência feminina com as penas impostas a suas pares, se passa no período colonial, na 

Nova Inglaterra. Hester Prynne relaciona-se conjugalmente com um homem, pelo que é condenada 

a utilizar em suas vestimentas a letra “A” bordada, como um sinal da prática do seu ato74.    

A segunda metade do século XVII prepara o terreno para a repressão sexual que se 

consolidaria na era vitoriana. A supervalorização do casamento como sistema de alianças, que já 

ocorria desde a Antiguidade encontra o seu reforço nas normas jurídicas, fortemente influenciadas 

pelos sacramentos e mandamentos religiosos.  Com o deslocamento das práticas sexuais 

moralmente condenadas para lugares determinados nas cidades que expandiam e para as colônias 

recém-descobertas, facilitou-se a imposição do vitorianismo: 

 

Século XVII: seria o início de uma época de repressão própria das sociedades chamadas 

burguesas, e da qual talvez ainda não estivéssemos completamente liberados. Denominar 

o sexo seria, a partir desse momento, mais difícil e custoso. Como se, para dominá-lo no 

plano real, tivesse sido necessário, primeiro, reduzi-lo ao nível da linguagem, controlar 

sua livre circulação no discurso, bani-lo das coisas ditas e extinguir as palavras que o 

tornam presente de maneira demasiado sensível. Dir-se-ia mesmo que essas interdições 

temiam chamá-lo pelo nome. Sem mesmo ter que dizê-lo, o pudor moderno obteria que 

não se falasse dele, exclusivamente por intermédio de proibições que se completam 

mutuamente: mutismos que, de tanto calar-se, impõe o silêncio. Censura. (FOUCAULT, 

1988, p. 21). 

 

Assim, a imposição do sexo como tabu se impunha às relações públicas e privadas, 

munindo-se o poder religioso, o qual se vinculava ao poder político, pelo dever de constrição  e 

                                                 
74 Destaco importante trecho do livro que demonstra a visão crítica do autor sobre a impiedade e falta de solidariedade 

das mulheres representantes da moral tradicional com a protagonista da obra, que é marcada pela conduta sexual 

desviante do padrão, a qual, em tom acusatório, chamam-na prostituta: “Senhoras”, disse uma delas, com cerca de 

cinquenta anos e fisionomia austera, “eu vos direi um pouco do que penso. seria de grande utilidade pública que nós, 

mulheres já em idade madura e membros de boa reputação em nossa igreja, assumíssemos casos de malfeitoria como 

o de Hester Prynne. O que pensais disso, amigas? Se a tal meretriz fosse julgada por nós cinco aqui reunidas e em 

comunhão, será que teria uma sentença como a que lhe deram os excelentíssimos juízes? Pela Virgem, duvido!” 

“Dizem”, comentou outra, “que o reverendo Dimmesdale, o santo pastor a quem ela responde, está muito abalado com 

a possibilidade de que um escândalo desses afete toda a congregação”. “Os juízes são homens tementes a Deus, mas 

piedosos demais — essa é a verdade”, acrescentou uma terceira matrona. “O mínimo que deveriam ter feito era 

condenar Hester Prynne a ser marcada a ferro na testa. ela teria estremecido diante de uma punição assim, garanto. 

Mas Hester Prynne, sendo a prostituta sem-vergonha que é, pouco se importará com o que lhe vai gravado sobre o 

peitoral da túnica! Ora, vejam, pode-se cobrir ali com um broche ou outro ornamento pagão e andar pelas ruas com o 

mesmo descaramento de sempre!” (HAWTHORNE, 2010, p. 65). 
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confissão, impondo regras sociais de decência no agir e no falar, as quais eram multiplicadas, no 

âmbito doméstico, pelo poder doméstico, e, no âmbito social, pela educação repressora75. Há uma 

ressignificação do “bom uso dos prazeres”, replicado na antiguidade clássica, sob a forma de 

prudência, repressão, sanções e penitências, impostas desde a infância76.  Desde o século XVII, a 

censura prática do sexo se dá pelo estímulo de esgotamento discursivo, incutindo nos indivíduos a 

culpa de se pensar e se falar sobre.  

 

2.2.4 Capitalismo, vitorianismo, atavismo e invisibilidade: todos contra as prostitutas 

 

No século XVIII, evidencia-se o viés político e econômico dos discursos sexuais 

(FOUCAULT, 1988, p. 26). O vitorianismo foi uma resposta à abertura sexual decorrente da 

urbanização e da Revolução Industrial, que alteraram a cultura sexual europeia no século XVIII, 

sobretudo após o contato com outras culturas, a difusão da literatura erótica após a invenção da 

imprensa e a “propagação de doenças venéreas” (STEARNS, 2010, p. 156). O padrão moral 

imposto pela Rainha Vitória, na Inglaterra oitocentista, retoma a visão medieval que culpabiliza e 

pune o sexo. 

O aumento dos discursos sobre sexo, no século XVIII, se apresenta como um paradoxo, 

pois a temática sexual é uma preocupação discursiva central, contudo, sua manutenção como tabu 

e o dever de seu segredo se apresentam extremamente importantes para sua representação como 

controle social77. Em meados do século XIX, inicia-se o desenvolvimento de formas mais severas 

de controle dos discursos sexuais desviantes do padrão matrimonial monogâmico heterossexual, 

com a utilização do Direito e da Medicina como instrumentos, tendo esta última proeminência na 

                                                 
75 Na segunda metade do século XVII e nos séculos XVIII e XIX, há o silenciamento do sexo pela pedagogia, 

fundamentando-se nas relações de poder: “Nenhum pedagogo do século XVII teria, publicamente, como Erasmo o fez 

nos seus diálogos, aconselhado seu discípulo na escolha de uma boa prostituta”. (FOUCAULT, 1988, p. 29).  
76 “É aí, talvez, que pela primeira vez se impõe, sob a forma de uma constrição geral, essa injunção tão peculiar ao 

Ocidente moderno. Não falo da obrigação de confessar as infrações às leis do sexo, como exigia a penitência 

tradicional; porém da tarefa, quase infinita, de dizer, de se dizer a si mesmo e de dizer a outrem, o mais frequentemente 

possível, tudo o que possa se relacionar com o jogo dos prazeres, sensações e pensamentos inumeráveis que, através 

da alma e do corpo tenham alguma afinidade com o sexo. [...]. A pastoral cristã inscreveu, como dever fundamental, a 

tarefa de fazer passar tudo o que se relaciona com o sexo pelo crivo interminável da palavra. A interdição de certas 

palavras, a decência das expressões, todas as censuras do vocabulário poderiam muito bem ser apenas dispositivos 

secundários com relação a essa grande sujeição: maneiras de torná-la moralmente aceitável e tecnicamente útil”. 

(FOUCAULT, 1988, p. 23). 
77 “O que é próprio das sociedades modernas não é o terem condenado o sexo a permanecer na obscuridade, mas sim 

o terem-se devotado a falar dele sempre, valorizando-o como o segredo”. (FOUCAULT, 1988, p. 36, grifo do autor). 
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penetração do espaço familiar: “Esta nova caça às sexualidades periféricas provoca a incorporação 

das perversões e nova especificação dos indivíduos”. (FOUCAULT, 1988, p. 43, grifo do autor).  

A função social da discursividade sobre o sexo desempenha para os moralistas a 

possibilidade de condenação (em todas as ordens, quais sejam, social, religiosa, moral e jurídica) 

do sexo por prazer, em detrimento à reprodução78, o que impacta sobremaneira a visão sobre as 

mulheres e de forma ainda mais rigorosa assevera a “degenerescência” das prostitutas.  

A repressão vitoriana se apresenta em contradição com as mudanças que se operavam na 

história da sexualidade nos séculos XVIII e XIX, com o desenvolvimento dos métodos 

contraceptivos, por exemplo, em decorrência da necessidade do controle de natalidade, após a 

industrialização e o aumento e concentração das populações nos centros urbanos. Inicialmente, 

com o propósito de óbice procriativa, os contraceptivos se apresentavam como possibilidade de 

prática do sexo por prazer, o que não foi bem recebido, perdurando proibições quanto ao uso desses 

dispositivos mesmo após a revolução sexual do século XX (STEARNS, 2010, p. 133).  

Assim, as sociedades ocidentais reproduziram o pensar sexual burguês do século XIX, o 

que torna, segundo Foucault (1988, p. 46), “uma sociedade de perversão explosiva e fragmentada”. 

Dessa forma, o poder se exerce mediante a marginalização (punição e exclusão) da sexualidade 

que se manifesta de forma diferente do padrão marital burguês e é neste ponto que o filósofo francês 

destaca a perversão/perversidade da sociedade moderna, por amparar a sua construção nesses 

“espirais onde prazer e poder se reforçam” (FOUCAULT, 1988, p. 47): 

 

A implantação das perversões é um efeito-instrumento: é através do isolamento, 

da intensificação e da consolidação das sexualidades periféricas que as relações do poder 

com o sexo e o prazer se ramificam e multiplicam, medem o corpo e penetram nas 

condutas. [...]. Prazer e poder não se anulam; não se voltam um contra o outro; seguem-

se, entrelaçam-se e se relançam. Encadeiam-se através de mecanismos complexos e 

positivos, de excitação e de incitação. (FOUCAULT, 1988, p. 48). 

  

Esta relação poder/prazer, com a tentativa de isolamento das condutas desviantes, que 

despertava a curiosidade e excitava as descobertas de suas práticas marcam as disputas que se 

seguiram nos séculos XVIII e XIX, extendendo-se à primeira metade do século XX, nas sociedades 

ocidentais (e não somente elas, em virtude do intercâmbio cultural propiciado pelo contato com 

                                                 
78 Michel Foucault questiona os objetivos desta condenação: “Toda esta atenção loquaz com que nos alvoroçamos em 

torno da sexualidade, há dois ou três séculos, não estaria ordenada em função de uma preocupação elementar: assegurar 

o povoamento, reproduzir a força de trabalho, reproduzir a forma das relações sociais; em suma, proporcionar uma 

sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora?”. (FOUCAULT, 1988, p. 38). 
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outros países), pois, as descobertas em torno do sexo e o esforço conservador ensejaram a alteração 

dos padrões comportamentais sociais e todos os reflexos daí advindos (política, economia, 

educação e o direito)79. 

Impôs-se a necessidade, desde o século XVIII, da atuação religiosa, sobretudo com o 

advento e consolidação do protestantismo, para a proclamação dos prazeres advindos do 

casamento, sem, contudo, expandir esta proclamação para o sexo pré e extra conjugais, 

permanecendo e reforçando o rechaço à atividade sexual externa ao casamento80. Esse esforço teve 

reflexos diretos na concepção e estigmatização do trabalho sexual como padrão imoral, a ser 

isolado ou punido.   

A invisibilidade social programada das prostitutas na Idade Moderna decorre de uma série 

de fatores ocorridos, incialmente na Inglaterra imperialista, com a consolidação do 

desenvolvimento financeiro propiciado pela Revolução Industrial, o qual propiciou o 

desenvolvimento educacional da classe burguesa, que se pautava pelo ideal conjugal da 

sexualidade no matrimônio permeado pelo moralismo do regime vitoriano, que se expandiu como 

modelo para o ocidente81: “Parece que, por muito tempo, teríamos suportado um regime vitoriano 

e a ele nos sujeitaríamos ainda hoje. A pudicícia imperial figuraria no brasão de nossa sexualidade 

contida, muda, hipócrita”. (FOUCAULT, 1988, p. 09). 

                                                 
79 “Foram dois séculos de tremendas disputas, tanto no Ocidente como em outras plagas, à medida que novos 

comportamentos mediram forças com reações conservadoras (algumas delas surpreendentemente bem-sucedidas) e 

em que abundaram igualmente declarações extremadas favoráveis e contra a busca do prazer. Toda ação, fosse relativa 

aos novos comportamentos ou aos novos usos da sexualidade na cultura pública, estimulava um contra-ataque. A única 

constante, em meio aos esforços de defesa dos valores tradicionais, foi o fato de que o sexo passou a merecer uma 

quantidade cada vez maior da atenção pública, tornando-se efetivamente um tópico, e não mais um mero conjunto de 

pressupostos. Mesmo os social-conservadores, cujo desejo era o de que o tema do sexo fosse banido do discurso 

público, enfrentaram problemas para se manter afastados do assunto”. (STEARNS, 2010, p. 135). 
80  “[...] no século XVIII, autores protestantes em diversos países, incluindo a Grã-Bretanha, estavam ameaçando a 

enfatizar os prazeres da vida de casado, incluindo a satisfação sexual para os parceiros, bem como, especialmente, a 

compatibilidade e o afeto. Não se tratava de uma expressão revolucionária de sexualidade, e a oposição ao sexo antes 

ou fora do casamento continuou firme, como parte da manutenção do sistema de família de estilo europeu. O 

estrondoso ataque protestante à sexualidade imprópria podia facilmente eclipsar a discreta e renovada ênfase dada ao 

casamento e aos relacionamentos no âmbito do casamento”. (STEARNS, 2010, p. 138). 
81 “Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A 

sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E 

absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, 

dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o 

princípio do segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, 

mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes esconde os corpos, 

a decência das palavras lima os discursos. E se o estéril insiste, e se mostra demasiadamente, vira anormal: receberá 

este status e deverá pagar as sanções”. (FOUCAULT, 1988, p. 09). 
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O recrudescimento da moral põe fim a um período de maior tolerância com as práticas 

sexuais ocorrido no início do século XVII (no qual havia a ilicitude, contudo, uma 

condescendência) (FOUCAULT, 1988, p. 9), convertendo-se o vitorianismo em paradigma de 

conduta moral e sexual proibicionista e opressor, convertendo o sexo em tabu e classificando os 

indivíduos que não se enquadram nas regras impostas como párias sociais. 

O vitorianismo se manifestou de diversas formas, no tempo e nos locais de sua influência, 

não se podendo afirmar um padrão unívoco de sua ocorrência. Entretanto, a limitação da atividade 

sexual ao casamento esteve presente em suas diversas manifestações82. Apesar da imposição das 

normas de conduta, sobressaía a hipocrisia, pois, a moral vitoriana internalizou a moral religiosa 

no âmbito privado, por meio da disseminação de uma cultura de culpa e medo, a partir da 

padronização do comportamento sexual pudico. A respeitabilidade das mulheres advinha da 

demonstração de pouco ou nenhum interesse sexual (STEARNS, 2010, p. 164). Contudo, a 

hipocrisia, presente desde a Antiguidade, atravessou os séculos, atingindo também os adeptos das 

ideias vitorianas, que mantinham um “duplo padrão” (STEARNS, 2010, p. 165) com exigências 

de comportamentos distintas no âmbito doméstico e no âmbito público (“casa e rua”) (DAMATTA, 

2003). Desse modo, tantos homens impunham (e ainda impõem) às esposas o comportamento 

austero, enquanto mantinham (mantém) amantes ou se relacionavam (relacionam) com prostitutas.  

Tais imposições eram ainda mais severas quando dirigidas à classe trabalhadora, que não 

gozava do prestígio e poder capazes de subsidiar a invisibilidade de sua vida dupla. Assim, as 

mulheres trabalhadoras sofriam com os assédios patronais e a conduta dos homens de frequentarem 

prostíbulos era repudiada. Tal repúdio também era dirigido aos imigrantes, como enaltecimento 

nacionalista e como prática xenofóbica (STEARNS, 2010, p. 170).  

No século XIX, ocorreu a movimentação das ciências em torno da sexualidade, fomentada 

pelo vitorianismo83. Não só as ciências biológicas, mas também as ciências sociais e jurídica. 

                                                 
82 “Nunca foi possível definir de uma só maneira e de forma cabal o vitorianismo, pois de fato havia muitas variantes. 

Havia, porém, alguns impulsos comuns. Os componentes familiares incluíam uma profunda convicção de que a 

atividade sexual deveria ficar limitada ao casamento e que o ímpeto dos jovens precisava ser controlado – com atenção 

particular para os rapazes. Mesmo no âmbito do casamento, o prazer sexual deveria ser moderado por padrões 

apropriados de restrição e comedimento. A fidelidade conjugal era fundamental. O decoro devia também permear a 

cultura pública, de modo que a sexualidade não fosse estimulada de maneira irresponsável e para que as vulgaridades 

sequer vissem a luz do dia”. (STEARNS, 2010, p. 160) 
83 Na Grécia antiga a medicina havia voltado suas investigações para os efeitos sexuais no corpo. Destaca-se, nesse 

ponto, as análises elaboradas por Galeno, que origina a relação entre as doenças venéreas e o “mau uso” da sexualidade, 

em uma lógica punitiva, sobre o que disserta Michel Foucault: “Um fio perfeitamente visível vai, nas análises de 

Galeno, de uma cosmologia da reprodução a uma patologia das excreções espasmódicas; e do fundamento em natureza 
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Foucault (1988) denominou este movimento como scientia sexualis, pois há o rompimento (ou a 

ausência, ou o obscurantismo, ou a oposição ao) do falar sobre sexo (“ars erotica”) (FOUCAULT, 

1988, p. 51), presente nas sociedades orientais, para a fixação de verdades irretocáveis, 

comprovadas cientificamente, e, pela instrumentalização destas, a repressão às manifestações da 

sexualidade extraconjugais. Nesse sentido, a medicina produzia conclusões que corroboravam com 

a moral sexual difundida no vitorianismo propagando estudos que condenavam o sexo 

extraconjugal e a masturbação84, bem como com a vedação da utilização do uso de 

contraceptivos85.  

As influências do desenvolvimento da scientia sexualis no período positivista, que 

importava o caráter de verdade das conclusões científicas, se manifestaram nas diversas áreas do 

saber86. Na Pedagogia, como visto, se apresentou como o dever de ocultação do sexo das crianças 

e dos adolescentes. Na Medicina se mostrou pela difusão do temor das doenças venéreas e a 

prescrição médica do sexo marital, atuando a psiquiatria como classificadora dos desvios de 

conduta sexuais, mediante a patologização da atividade sexual destoante do dever procriatório.87 

No Direito, houve o desenvolvimento da criminologia e atavismo, atuando as normas jurídicas de 

forma punitiva ou invisibilizadora dos indivíduos.  

A sexualidade, no século XIX, era trazida pelas ciências revestida do viés moral, 

disseminando, por constatações empíricas, o medo e a culpa. Não se propunha, assim, um debate 

aberto sobre a sexualidade, mas sim, o reforço do seu obscurantismo, pela revelação de verdades 

                                                 
dos afrodisia ele leva à análise dos perigosos mecanismos que constituem sua natureza intrínseca e que os aproximam 

de doenças temíveis”. (FOUCAULT, 1985, p. 115). 
84 “Em casos extremos, rapazes eram enviados para tratamento em manicômios por conta do excesso da masturbação. 

Embora a preocupação com o comportamento das meninas fosse menos intensa, também nessa categoria havia alertas 

e tratamentos: nos Estados Unidos, várias clitoridectomias (extirpação do clitóris ou do prepúcio do clitóris) foram 

realizadas em masturbadoras “habituais”. (STEARNS, 2010, p. 161). 
85 “Na década de 1870, nos Estados Unidos, um zeloso agente dos correios, Anthony Comsttock, foi responsável por 

uma lei que bania o envio postal desse tipo de dispositivo [contraceptivos] ou de seus anúncios e propagandas (bem 

como qualquer outro material estimulante)”. (STEARNS, 2010, p. 163). 
86 “Muito mais do que um mecanismo negativo de exclusão ou de rejeição, trata-se da colocação em funcionamento 

de uma rede sutil de discursos, saberes, prazeres e poderes; não se trata de um movimento obstinado em afastar o sexo 

selvagem para alguma região obscura e inacessível mas, pelo contrário, de processos que o disseminam na superfície 

das coisas e dos corpos, que o excitam, manifestam-no, fazem-no falar, implantam-no no real e lhe ordenam dizer a 

verdade: todo um cintilar visível do sexual refletido na multiplicidade dos discursos, na obstinação dos poderes e na 

conjugação do saber com o prazer”. (FOUCAULT, 1988, p. 71). 
87 “De fato, era uma ciência feita de esquivas já que, na incapacidade ou recusa em falar do próprio sexo, referia-se 

sobretudo às suas aberrações, perversões, extravagâncias excepcionais, anulações patológicas, exasperações 

mórbidas.”. (FOUCAULT, 1988, p. 53). 
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(ou meias-verdades) absolutas88. A invisibilidade do sexo se apresenta como gatilho da curiosidade, 

poder e consumo (estes dois últimos, são elementos estruturantes das sociedades liberais). E é por 

essa configuração que Foucault comparou a scientia sexualis novecentista à confissão instituída 

pela Igreja Católica no medievo (em um rito de passagem iniciado no Séc. XVI), porém com novas 

formas (“interrogatórios, consultas, narrativas autobiográficas ou cartas, que são consignados, 

transcritos, reunidos em fichários, publicados e comentados” (FOUCAULT, 1988, p. 62) e 

consequências distintas (a penitência se impõe por profilaxia, não é mais religiosa, mas sim, 

terapêutica), com a sofisticação da cientificidade.89  

No período Iluminista, a partir do surgimento das teorias contratualistas, que influenciaram 

o pensamento criminológico no período, houve uma revisão da aplicação penal por teóricos do 

período que se convencionou denominar “Escola Clássica” (MENDES, 2014, p. 29)90, 

sobressaindo-se o Direito Penal como instrumento da política higienista e reforçando a punição ou 

invisibilidade das mulheres, tendo como ponto de partida sua conduta sexual. Entretanto, reconhece 

a autora (MENDES, 2014, p. 31) a persistência da desigualdade fática entre homens e mulheres, 

embora reconhecida formalmente pela Declaração de Direitos de 1789 e pelas declarações que a 

ela se seguiram, pois, estas permaneciam, ainda, como figuras secundárias, no que tange ao seu 

reconhecimento como sujeito de direitos e seguiam privadas da participação política. 

Nesse panorama histórico, é possível perceber que o reconhecimento como sujeito de 

direitos advinha do relacionamento da mulher com um homem, cujo formato adotado nas 

sociedades ocidentais era a monogamia heterossexual. Assim, as prostitutas, enquanto pessoas que 

                                                 
88 “É inegável que o discurso científico sobre o sexo, no século XIX, era transpassado de credulidades imemoráveis e 

também de ofuscações sistemáticas, recusa de ver e ouvir; mas – e, sem dúvida, nisso está o ponto essencial – recusa 

que se referia àquilo mesmo que se fazia aparecer, cuja formulação se solicitava imperiosamente. Pois só pode haver 

desconhecimento sobre a base de uma relação fundamental com a verdade. Esquivá-la, barrar-lhe o acesso, mascará-

la, são táticas locais que surgem como que em sobreposição, e através de um desvio de última instância, para dar forma 

paradoxal a uma petição essencial de saber. Não querer reconhecer ainda é uma peripécia da vontade de verdade. [...]. 

O importante nessa história não está no fato de terem tapado os próprios olhos ou os ouvidos, ou enganado a si mesmos; 

é, primeiro, que tenha sido construído em torno do sexo e a propósito dele, um imenso aparelho para produzir a verdade, 

mesmo que para mascará-la no último momento”. (FOUCAULT, 1988, p. 55-56). 
89 “Não se trata somente de dizer o que foi feito – o ato sexual – e como; mas de reconstituir nele e a seu redor, os 

pensamentos e as obsessões que o acompanham, as imagens, os desejos, as modulações e a qualidade do prazer que o 

contém. Pela primeira vez, sem dúvida, uma sociedade se inclinou a solicitar e a ouvir a própria confidência dos 

prazeres individuais”. (FOUCAULT, 1988, p. 63). 
90 Destaca Soraia da Rosa Mendes no referido período de reconstrução da teoria penal os seguintes teóricos: “No 

período filosófico a obra inaugural é Dei delitti e dele Pene (1764) de Cesare Beccaria, seu principal representante. 

Também são exponentes desse momento Jeremias Bentham (1764-1832), Gaetano Filangieri (1752-1788), 

Giandomenico Romagnosi (1761-1835) e Pablo Anselmo von Feuerbach (1755-1833). No segundo período, o jurídico, 

destacam-se Giovanni Carmignani (1768-1847), Pellegrino Rossi (1781-1848) e Francesco Carrara (1805-1848)”. 

(MENDES, 2014, p. 29).  
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não mantinham tal vínculo ou o mantinham de forma clandestina, continuaram na invisibilidade 

para o gozo de direitos (o que não se refletia no que tange ao reconhecimento como sujeitos de 

direito para a criminologia). Dessa forma, antes de ser um sujeito de direito constitucional, as 

mulheres eram tidas apenas como sujeitos de direito penal.91 

                                                 
91 Exemplifica bem esta questão a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, escrito em 1791, de autoria de 

Olympe de Gouges, a qual denuncia a desigualdade de tratamento político existente no período pós-revolucionário 

francês entre homens e mulheres e reivindica a participação e tratamento igualitário das mulheres, destacando no 

preâmbulo: “Assim, que esta declaração, constantemente presente a todos os membros do corpo social, lhes lembre 

sem cessar os seus direitos e os seus deveres; que, sendo mais respeitados, os atos do poder das mulheres e os atos do 

poder dos homens possam ser a cada instante comparados  com o objetivo de toda instituição política; e que as 

reivindicações das cidadãs, fundamentadas doravante em princípios simples e incontestáveis, sempre respeitem a 

constituição, os bons costumes e a felicidade de todos” (GOUGES, 1791). No mesmo sentido, a publicação da inglesa 

Mary Wollstonecraft, em 1792, A vindication of the rights of woman. Esta última critica a ausência de igualdade, 

iniciada pelo processo educacional, que diminui a inteligência e capacidade das mulheres, impondo-lhes como 

propósito de vida o casamento. “In the middle rank of life, to continue the comparison, men, in their youth, are prepared 

for professions, and marriage is not considered as the grand feature in their lives; whilst women, on the contrary, have 

no other scheme to sharpen their faculties. It is not business, extensive plans, or any of the excursive flights of ambition, 

that engross their attention; no, their thoughts are not employed in rearing such noble structures. To rise in the world, 

and have the liberty of running from pleasure to pleasure, they must marry advantageously, and to this object their 

time is sacrificed, and their persons often legally prostituted. A man when he enters any profession has his eye steadily 

fixed on some future advantage (and the mind gains great strength by having all its efforts directed to one point), and, 

full of his business, pleasure is considered as mere relaxation; whilst women seek for pleasure as the main purpose of 

existence. In fact, from the education, which they receive from society, the love of pleasure may be said to govern them 

all; but does this prove that there is a sex in souls? It would be just as rational to declare that the courtiers in France, 

when a destructive system of despotism had formed their character, were not men, because liberty, virtue, and 

humanity, were sacrificed to pleasure and vanity.- Fatal passions, which have ever domineered over the whole race!”  

(WOLLSTONECRAFT, 1792). Entretanto, no texto da escritora inglesa, progressista em seu contexto, fica clara a 

distinção entre a “mulher honesta” e “a prostituta”, não devendo o marido tratar a sua esposa como uma cortesã, in 

verbis: “The woman who is faithful to the father of her children demands respect, and should not be treated like a 

prostitute; though I readily grant that if it be necessary for a man and woman to live together in order to bring up their 

offspring, nature never intended that a man should have more than one wife. [...]. A woman who has lost her honour, 

imagines that she cannot fall lower, and as for recovering her former station, it is impossible; no exertion can wash 

this stain away. Losing thus every spur, and having no other means of support, prostitution becomes her only refuge, 

and the character is quickly depraved by circumstances over which the poor wretch has little power, unless she 

possesses an uncommon portion of sense and loftiness of spirit. Necessity never makes prostitution the business of 

men’s lives; though numberless are the women who are thus rendered systematically vicious” (WOLLSTONECRAFT, 

1792). Fica claro, assim, tanto nos discursos das manifestantes francesa e inglesa que, embora se pleiteassem igualdade 

de direitos para as mulheres, havia a exclusão fundada na moral. Portanto, o discurso feminista burguês do século 

XVIII era igualmente excludente, ora defendendo a manutenção dos chamados “bons costumes”, ora condenando o 

comportamento sexual das prostitutas e de quem com elas se relacionasse: “The shameless behaviour of the prostitutes, 

who infest the streets of this metropolis, raising alternate emotions of pity and disgust, may serve to illustrate this 

remark. They trample on virgin bashfulness with a sort of bravado, and glorying in their shame, become more 

audaciously lewd than men, however depraved, to whom this sexual quality has not been gratuitously granted, ever 

appear to be. But these poor ignorant wretches never had any modesty to lose, when they consigned themselves to 

infamy; for modesty is a virtue, not a quality. No, they were only bashful, shame-faced innocents; and losing their 

innocence, their shamefacedness was rudely brushed off; a virtue would have left some vestiges in the mind, had it 

been sacrificed to passion, to make us respect the grand ruin.” (WOLLSTONECRAFT, 1792).  



80 
 

A afirmação acima ganha contornos mais precisos, quando da análise do paradigma 

etiológico, que permeou o Direito Penal do século XIX, calcado no positivismo e na pretensão da 

fixação ontológica e universalizável de padrões biológicos característicos da criminalidade92. 

Enquanto as lutas femininas sufragistas alastravam-se pelo mundo93, Cesare Lombroso e 

Guglielmo Ferrero escreveram, em 1893, La Donna Delinquente: La Prostituta e La Donna 

                                                 
92 Ao analisar a história da criminologia, Soraia da Rosa Mendes descreve de que forma se operava o modelo científico 

criminal da época: “Como dito de passagem, o paradigma etiológico ergue-se sobre os alicerces da antropologia 

criminal de Enrico Ferri. Trata-se de uma tentativa de conferir à disciplina o estatuto de ciência segundo os 

pressupostos epistemológicos do positivismo, e ao fenômeno, mais amplo, de cientificização do controle social, na 

Europa de finais do século XIX”. (MENDES, 2014, p. 40).  
93 “Do outro lado do globo, a Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a conceder o direito ao voto as mulheres no 

ano de 1893, as quais tinham direitos políticos no âmbito municipal desde 1886. A Austrália concedeu o voto em 1902, 

com algumas restrições. Na Europa o primeiro país em que as mulheres obtiveram o direito ao voto foi a Finlândia em 

1906. Na Inglaterra não foi tão fácil assim: as mulheres iniciavam a sua epopéia pela concessão do voto, mas essa luta 

seria mais dura e culminaria com prisões e até morte. Ainda em 1866, foi apresentada por John Stuart Mill, famoso 

jurista, economista e filósofo, eleito no ano anterior para o Parlamento inglês, uma emenda que dava o direito à mulher 

inglesa, assinada também por miss Sarah Emily Davis e pela dra. Garret Anderson, mas foi derrotado por 194 votos 

contra e 73 a favor. Apesar da derrota, poucos anos depois, as eleições municipais tiveram a participação das mulheres.  

Em 1884, nova emenda foi apresentada e mais uma vez rejeitada. Apesar da não aprovação, dois terços das mulheres 

já tinham o direito ao voto na Grã-Bretanha, baseada em uma norma legal na qual elas eram consideradas 

"proprietárias" e, como os homens, elas podiam votar, se tivessem propriedades, o que beneficiava uma corrente 

política mais conservadora. Não satisfeitas, as mulheres passaram a protestar publicamente, resultando quase sempre 

na prisão das ativistas, chamadas de "suffragettes", culminando com o gesto desesperado de Emily Davison, que, em 

junho de 1913, jogou-se na frente do cavalo do rei durante uma prova hípica. Seu enterro resultou em protestos 

violentos, como incêndios, depredações, até corte de fios do telégrafo, desobediência civil, uma verdadeira guerrilha 

urbana. Finalmente, em 1918, ao término da Primeira Grande Guerra, que teve a participação decisiva do sexo feminino 

na retaguarda do conflito, foi dado o direito do voto às mulheres inglesas com mais de 30 anos, sendo eleitas três 

mulheres para a Câmara dos Comuns. Somente em 1928, a idade foi reduzida para 21 anos. Na Europa, várias 

deputadas foram eleitas em seus países. Logo após a concessão do direito do voto feminino, curiosamente na Noruega 

e Suécia, as mulheres eleitoras eram em número superior aos homens. Nos Estados Unidos, a luta recrudesceu, com 

passeatas e manifestações, contudo a única vitória ficou resumida a poucos Estados, que emanciparam as mulheres, 

que passaram a ter direito a voto. Nesse espaço de tempo, em 1906, a grande defensora do voto feminino Susan 

Anthony, morre aos 86 anos, sem ter conseguido aprovar a sua emenda. Em 1916, pelo Estado de Montana é eleita a 

primeira mulher para o Congresso, a deputada Jeannette Rankin, a quem caberia levar avante a proposta do voto a 

todas as americanas, que seria aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 1919, e ratificada em 1920, tornando-

se a 19ª emenda a Constituição, que proibiu a discriminação política com base no sexo. Cabe ressaltar que Jeannette 

seria o único parlamentar a votar contra a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, repetindo o seu 

voto de 1917, quando da Primeira Guerra. Na América Latina, o primeiro país que concedeu o voto as mulheres foi o 

Equador em 1929. Na Argentina só após a posse de Juan Domingo Perón, em 1946, é que começou a campanha pelo 

voto feminino, através de sua esposa Evita, que se empenhou com vontade por essa conquista, que seria aprovada pelo 

Congresso em 23 de setembro de 1947. Foi a consagração de Eva Perón, que em 26 de julho de 1949, fundou o Partido 

Peronista Feminino. A idéia primordial era ter o grande contigente da mulher argentina votando nas eleições que seriam 

realizadas dois anos depois, com Evita concorrendo como vice-presidente na chapa do marido, mas a oposição dos 

militares acaba com esse sonho. No dia 11 de novembro de 1951, a mulher argentina vota pela primeira vez, e o Partido 

Comunista tem em sua chapa uma mulher como vice. Com o apoio das mulheres, Perón é reeleito com uma diferença 

de mais de um milhão e oitocentos mil votos sobre o segundo colocado. Ao Congresso foram eleitas 6 senadoras e 23 

deputadas peronistas, demostrando a força política de Evita Perón, que morreria de câncer no dia 26 de julho de 1952, 

aos 33 anos de idade. No Brasil, a emancipação feminina teve como sua precursora a educadora Leolinda de Figueiredo 

Daltro, natural da Bahia. Exercera o magistério em Goiás, onde trabalhou na catequese dos silvícolas. Transferindo-se 

para o Rio de Janeiro, se tornaria professora catedrática municipal e chegaria à direção da Escola Técnica Orsina da 

Fonseca. A fim de colaborar na campanha eleitoral para a presidência da República, fundou, em 1910, a Junta Feminina 
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Normale94 (LOMBROSO; FERRERO, 1903), aplicando a teoria atávica95 do paradigma etiológico 

às mulheres (MENDES, 2014, p. 43)96, diferenciando as mulheres que delinquiam em “mulheres 

normais” e “prostitutas”, sendo que este último termo não se referia somente às mulheres que se 

prostituíam, mas também às que mantinham relações sexuais fora do casamento. Em diversos 

trechos do livro os autores distinguem as mulheres em: mulheres honestas, rés, mulheres 

criminosas e prostitutas (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 333)97, em uma tendência que se 

apresentou em diversos ordenamentos jurídicos do período.  

Os autores italianos prefaciam o livro reconhecendo a inferioridade das mulheres no aspecto 

físico e mental (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. VII), seguem fazendo profunda (entenda-se, 

no contexto de desenvolvimento da scientia sexualis, em que o livro foi escrito) análise biológica, 

antropológica e psiquiátrica das mulheres, destacando as características corporais, especialmente 

as típicas do corpo feminino, como mamas, vagina, clitóris, menstruação e menopausa, para 

relacionarem-nas com a propensão para o cometimento de crimes. Em seguida, analisam 

(LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 49) os aspectos sentimentais, racionais e psicológicos das 

mulheres e, neste ponto, sustentaram os autores (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 65) menor 

                                                 
Pró-Hermes da Fonseca, de quem era amiga da família, apesar das mulheres não terem o direito do voto. Com a vitória 

de seu candidato, continuou sua campanha pela participação da mulher brasileira na vida política do país. Concorreu 

como candidata a constituinte no ano de 1933. [...] Através do Decreto nº. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, é 

instituído o Código Eleitoral Brasileiro, e o artigo 2 disciplinava que era eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem 

distinção de sexo, alistado na forma do código. É de ressaltar que as disposições transitórias, no artigo 121, dispunham 

que os homens com mais de 60 anos e as mulheres em qualquer idade podiam isentar-se de qualquer obrigação ou 

serviço de natureza eleitoral. Logo, não havia obrigatoriedade do voto feminino”. (RIBEIRO, 2012, p. 2-4). 
94 Em tradução livre: A mulher delinquente: a prostituta e a mulher normal.  
95 “Sob este viés, compreende-se a criminologia como uma ciência causal-explicativa. E a criminalidade como um 

fenômeno natural, causalmente determinado. O que se busca explicar são as causas da criminalidade visando encontrar 

os remédios para combatê-la. Para a criminologia positivista a criminalidade é uma realidade ontológica, pré-

constituída ao direito penal, ao qual cabe tão somente reconhecê-la e positivá-la. Neste sentido, em seus primeiros 

estudos Lombroso encontrou no atavismo uma explicação para relacionar a estrutura corporal e o que chamou de 

criminalidade nata. Para ele, por regressão atávica, o criminoso nato seria tal como um selvagem. Entretanto, na 

sequência de suas investigações, dadas as muitas críticas sofridas, Lombroso revê essa tese e acrescenta também como 

causas da criminalidade a epilepsia e a loucura moral. Enrico Ferri, por sua vez, transpondo a antropologia lombrosiana 

para uma visão sociológica, considera a existência de três causas ligadas à etiologia do crime. São elas: 1) as individuais 

(orgânicas e psíquicas); 2) as físicas (ambiente telúrico); e 3) as sociais (ambiente social). Ferri, portanto, amplia a 

noção lombrosiana da criminalidade centrada em causas de ordem biológica. O pano de fundo do paradigma etiológico 

é um modelo consensual de sociedade no qual o direito penal não é problematizado. Pelo contrário, é tomado como 

decorrente do interesse geral, que somente os indivíduos anormais violam”. (MENDES, 2014, p. 40-42). 
96 “Suas pesquisas foram realizadas em penitenciárias femininas italianas, onde examinando as presas identificou sinais 

característicos que variavam de acordo com crime cometido. Também da mesma maneira com que estudou os homens 

criminosos, Lombroso realizou medições de crânios, estudou traços faciais e os cérebros de mulheres consideradas 

criminosas”. (MENDES, 2014, p. 43). 
97 Como exemplo, citarei o trecho em que os autores afirmam ser a estatura média das rés e das prostitutas inferior à 

estatura das “mulheres honestas”: “Esaminando la media della statura, al contrario, sarebbe in tutte le ree e prostitute 

inferiore a quella delle donne oneste.” (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 303). 
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sensibilidade moral das mulheres que dos homens, destacando o seu caráter vingativo 

(LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 74) e maior violência no agir coletivo (LOMBROSO; 

FERRERO, 1903, p. 76). 

Quanto à maternidade, afirmaram os autores que é função “característica do sexo feminino 

e da mulher, da qual deriva a maior parte de sua variabilidade orgânica e psíquica, e é uma função 

eminentemente altruísta.” (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 106, tradução livre)98, desse 

altruísmo que advém da maternidade origina-se, de forma secundária, o amor que as mulheres 

sentem (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 132). Não seria precipitado afirmar que as conclusões 

dos autores pautadas nos “estudos científicos”, próprios do contexto positivista nos quais se 

inserem, revelam a moral social que permeava a sociedade italiana da época, sobretudo em um 

delicado momento político no qual eclodiam manifestações femininas para a conquista de direitos.  

Além da exaltação da maternidade e da utilização do termo “mulher honesta”, os autores se 

referem à prostituição com termos que denotam a moralidade com a qual a concebem, por exemplo: 

“triste ofício”99 (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 303, tradução livre), “triste profissão” 

(LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 349, tradução livre)100, “comportamento sexual insaciável” 

(LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 398, tradução livre) e com tendências lésbicas101, 

caracterizadas por práticas de excesso de masturbação e onanismo (LOMBROSO; FERRERO, 

1903, p. 347); insanidade moral das “prostitutas-natas” (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 527); 

“indecentes” (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 540, tradução livre); “degeneração moral da 

profissão maculada pelo mundo” (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 541, tradução livre); 

“adúltera incorrigível” (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 568, tradução livre); “posição 

infamante” (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 580, tradução livre); “verdadeira degeneração 

feminina” (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 588, tradução livre), dentre outras. 

Os autores, após analisarem a história da prostituição, desenvolveram a sua teoria sobre a 

anatomia patológica e antropometria das mulheres que cometeram crimes e das prostitutas, 

                                                 
98 “La maternità è dunque la funzione caratteristica della femmina e della donna, da cui deriva quasi tutta la sua 

variabilità organica e psichica: ed è una funzione eminentemente altruistica.” 
99 “Questo peso maggiore delle prostitute è confermato dal fatto notório dell'eccessivo ingrassamento di quelle che 

invecchiano in quel triste mestiere e che si trasformano in veri mostri polisarcici : potemmo sapere di non poche che 

toccano il peso di 90, 98 e fino 130 chgr.” (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 303) 
100 Nesta passagem temos a contradição típica de julgamentos morais, que é o reconhecimento da prostituição como 

profissão, acompanhada da pejoratividade adjetiva.  
101 “Resta unico prevalente il tribadismo, che è veramente uno dei fenomeni speciali alle donne prostitute.” 

(LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 407) 
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separando ainda estas últimas em prostitutas-natas e prostitutas ocasionais, sendo estas últimas 

possuidoras das mesmas características daquelas, porém, de forma menos acentuada ou 

moderada102 (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 574-578). Os autores iniciaram a análise pelas 

medidas dos crânios, comparando os homens criminosos, as mulheres normais e as prostitutas e 

concluíram que as medidas dos crânios destas últimas são inferiores (LOMBROSO; FERRERO, 

1903, p. 263-267). Além disso, atestaram como mais frequentes nas prostitutas do que nas 

criminosas as seguintes anomalias: testa evasiva; ossos nasais anormais; esclerose craniana; o tipo 

viril da face e maçãs do rosto proeminentes (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 284, tradução 

livre)103; um maior desenvolvimento da mão em relação à estatura104; pés mais curtos e finos do 

que os das “mulheres normais”105; menor capacidade e circunferência craniana das prostitutas, se 

comparada com a de criminosos (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 310-311); a íris mais escura 

das ladras e das prostitutas (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 320); as prostitutas e as adúlteras 

teriam vagina e clitóris anormais, mais desenvolvidos ou dilatados (LOMBROSO; FERRERO, 

1903, p. 332); uma beleza característica das prostitutas que as diferiam das mulheres criminosas106; 

“as tatuagens em mulheres públicas não são incomuns, enquanto elas são raras na alta prostituição, 

e quase ausente na prostituição clandestina”; (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 368, tradução 

livre)107. 

                                                 
102 Nesta oportunidade, dentre as necessidades momentâneas pessoais ou econômicas das mulheres que se prostituíam 

ocasionalmente, denunciam os autores a existência do tráfico sexual de mulheres, as quais se tornavam prostitutas de 

ocasião: “Muitas prostitutas usadas são, infelizmente, e para vergonha da nossa civilização, recrutadas à força; em uma 

forma de tráfico, mais feroz ainda que o tráfico de negros”  (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 584, tradução livre). 

(“Molte prostitute d'occasione sono pur troppo, e a vergogna della nostra civiltà, reclutate con la violenza; in una forma 

di tratta, più feroce ancora che la tratta dei negri.”).   

103 In verbis: “Sono invece pià frequenti nelle prostitute che non nelle delinquenti le seguenti anomalie: le apofisi 

clinoidee formanti canale: le bozze parietali ipertrofiche: la fossetta occipitale mediana (del doppio); 

irregolarità  grande del foro occipitale; la fronte sfuggente stretta; le ossa nasali anormali ; Tosso epactale; il 

prognatismo e il prognatismo alveolare; la sclerosi cranica; il tipo virile della faccia; gli zigomi sporgenti.” 

(LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 284). Não tratarei aqui de todos os aspectos médicos e biológicos abordados pelos 

autores, por faltar à presente autora conhecimentos nesta área. Abordarei, portanto, somente os aspectos físicos trazidos 

pelos autores que não exijam profícuo conhecimento anatômico. 

104 “Cifre che farebbero concludere per un maggior sviluppo della mano, in relazione alla statura, nelle prostitute.” 

(LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 308). 

105 “Passando finalmente al piede troviamo che è più corto, ma meno largo nelle prostitute che nelle normali.” 

(LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 309). 
106 “All'inverso delle criminali, hanno una bellezza, se non generale, almeno relativa; ma non manca in esse il tipo 

speciale che usiamo chiamare criminale.” (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 348).  
107 “I tatuaggi nelle donne pubbliche sono non poco frequenti, mentre sono rari nell'alta prostituzione, e quasi 

mancano nella clandestina.”. Mais uma contradição da obra positivista que se pretende um tratado biológico sobre a 

propensão individual para a prática de crime.  
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Quanto ao comportamento, afirmaram que as prostitutas possuem maior precocidade que 

as “mulheres normais” e as “criminosas”, ocorrendo o “defloramento” na “primeira juventude”, ou 

seja, aproximadamente aos 15/16 anos (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 374-376); além da 

sexualidade em excesso (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 397-398) e aversão à gravidez e 

absoluta insensibilidade materna (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 532),  tudo isso 

“comprovado” com medidas matemáticas, análises biológicas e fotográficas de mulheres, bem 

como com a utilização de relatos de casos de mulheres que apresentaram as características físicas 

ou os comportamentos narrados pelos autores.  

Sobreleva a evocação da beleza, na análise criminológica novecentista, como atributo 

feminino de pré-disposição à prática de crimes e de exercício da prostituição.108
 Percebe-se com 

isso que, ao descrever a beleza e a capacidade de sedução das mulheres sobre os homens, os autores 

revelam o desejo incontido que os homens sentem por essas mulheres, atribuindo-se a mulher a 

culpa pelo desejo do homem, como de costume nos pensamentos machistas. 

Assim, a obra de Lombroso e Ferrero, ao assinalar a capacidade inata ou ocasional de 

determinadas mulheres para cometerem crimes ou se prostituir (as duas ações como variantes do 

cometimento de crimes, afirmando os autores que a criminalidade e a prostituição são fenômenos 

análogos, paralelos e que se confundem em última análise (LOMBROSO; FERRERO, 1903, p. 

572), desconsidera o contexto social, mas leva em consideração tão somente os atributos físicos e 

comportamentais das “amostras”, fixando-se uma corrente positivista naturalista (LOMBROSO; 

FERRERO, 1903, p. 343).  

Dessa forma, o atavismo teorizado por Ferrero e Lombroso contribuiu para a elaboração de 

ordenamentos jurídicos proibicionistas, pois a prostituição era moralmente considerada uma 

atividade criminosa109. Decorre dessa associação a tomada de medidas higienistas, sob o viés 

biopolítico, de forma a isolar as pessoas em situação de marginalidade ou invisibilizá-las, de acordo 

                                                 
108 Soraia da Rosa Mendes aponta também a evocação da beleza para classificação das mulheres como criminosas: 

“No estudo da mulher criminosa, a beleza e a capacidade de sedução eram constantemente evocadas para justificar a 

periculosidade e a capacidade de cometer determinados delitos. [...]. Desta forma, a depender do crime, associava-se 

a beleza ao perigo, uma vez que as mulheres mais atraentes teriam uma capacidade muito maior de ludibriar e enganar 

pessoas. Na era lombrosiana, beleza e prostituição associam-se perfeitamente para ‘medir’ a periculosidade da mulher. 

[...]. As prostitutas sempre foram consideradas como parte de um grupo com o maior índice de criminosas. Muito 

estudadas e muito temidas por grande parte da sociedade, sobretudo pelo seu poder de ‘enganação’ e sedução”. 

(MENDES, 2014, p. 47-48). 
109 “A prostituta torna-se, a partir de então (se é que algum dia deixou de ser), o melhor exemplo de delinquente 

feminina. E isso tem uma importância fundamental, pois a prostituição decorria, para Lombroso, de uma inevitável 

predisposição orgânica à loucura moral decorrente de processos degenerativos nas linhas hereditárias antecedentes da 

prostituta.”. (MENDES, 2014, p. 45). 
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com a necessidade social, cultural, jurídica e moral, daí o surgimento de diversas narrativas que 

fundamentassem tal conduta estatal.110 

Nessa toada higienista e com a ascensão dos movimentos feministas, formaram-se dentro 

do feminismo correntes divergentes acerca da prostituição. Devido à disseminação das doenças 

venéreas e o duplo padrão moral masculino, que impunha a respeitabilidade familiar em 

contraponto ao enaltecimento da virilidade por meio da realização de proezas sexuais no âmbito 

público, “as feministas deram atenção às condições das prostitutas, invariavelmente, exigindo 

inspeções de saúde para a prevenção de doenças venéreas”. (STEARNS, 2010, p. 172). 

A exceção à regra punitivista é o obscurecimento dos indivíduos considerados anormais, a 

sua relegação à condição de inexistência, ao silêncio, ao isolamento tal qual uma morte, mas não 

uma morte física, e sim uma morte social, a qual se expandiu para o direito111. Essa invisibilidade 

dos que existem é uma concepção precisa de hipocrisia e nos acompanha até a contemporaneidade, 

em diversos lugares do mundo, inclusive no direito brasileiro.   

Segundo Foucaut (1988, p. 11) tal obscurantismo do sexo acompanha o desenvolvimento 

do capitalismo, sendo a ele inerente, pois evita a dissipação da energia, que se deva dedicar ao 

trabalho, nos prazeres, impondo-se a moral da “respeitável” classe burguesa à frívola classe 

trabalhadora.112 A função econômica da repressão sexual se expandiu para o exercício político, 

pois o livre exercício da atividade sexual importa a expansão do direito à liberdade, que significa, 

em última análise, um menor controle estatal sobre os indivíduos.113  

Economia, Política e Direito atuam, portanto, conjuntamente, também no que se refere à 

sexualidade, moldando o seu exercício, em conformidade com os interesses dos grupos 

                                                 
110 A discriminação espacial das prostitutas será objeto de estudo do próximo tópico. 
111 “O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não possui eira, nem beira, nem lei. Nem verbo 

também. É ao mesmo tempo expulso, negado e reduzido ao silêncio. Não somente não existe, como não deve existir e 

à menor manifestação fá-lo-ão desaparecer – sejam atos ou palavras”. (FOUCAULT, 1988, p. 10).   
112 Assim ocorreu, conforme noticia Peter N. Stearns: “A privação atingiu primeiro as classes médias – que estavam 

começando a assumir a responsabilidade de estabelecer padrões morais para a sociedade em termos mais gerais -, 

embora no fim das contas essa responsabilidade tenha se alastrado de maneira mais ampla. Um componente decisivo 

dessa ética sexual vitoriana derivada na profunda necessidade pessoal de promover valores que auxiliariam no controle 

da atividade sexual em sua própria vida e na de seus filhos. Como resultado, o vitorianismo buscou tratar tanto de 

questões sexuais da sociedade em geral como de questões sexuais com que se deparariam jovens das classes médias 

propriamente ditas – as “classes respeitáveis”, como agora muitas vezes eram chamadas. Por sua vez, o vitorianismo 

era um código sexual novo, e não simplesmente tradicional, porque respondia tanto a novos comportamentos como 

também a novos tipos de problemas”. (STEARNS, 2010, p. 160). 
113 “Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao mutismo, o simples fato de falar dele e de sua 

repressão possui como que um ar de transgressão deliberada. Quem emprega essa linguagem coloca-se, até certo ponto, 

fora do alcance do poder; desordena a lei; antecipa, por menos que seja, a liberdade futura”. (FOUCAULT, 1988, p. 

12). 
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dominantes. Dessa forma, o sexo, como integrante da liberdade humana, é um elemento político, 

jurídico e econômico, deles não se desvinculando, em uma relação espiral de “prazer-poder” 

(FOUCAULT, 1988, p. 45), que possui traços fundamentais, que se revestem da forma jurídica 

para obtenção de validade, quais sejam, a negativização da atividade sexual, a imposição normativa 

de padrões de conduta, sobretudo, pela proibição ou ocultação, instrumentalizando-se pela censura, 

cuja lógica se sustenta pelo tripé “afirmar que não é permitido, impedir que se diga, negar que 

exista” (FOUCAULT, 1988, p. 82).  

E é necessário que se compreenda a concepção foucaultiana de poder como situação, não 

como uma entidade: “o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência 

de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade 

determinada”. (FOUCAULT, 1988, p. 89). O filósofo enumera “quatro grandes conjuntos 

estratégicos” pelos quais o poder se impôs à sexualidade. São eles: “histerização do corpo da 

mulher”; “pedagogização do sexo da criança”; “socialização das condutas de procriação” e a 

“psiquiatrização do prazer perverso” (FOUCAULT, 1988, p. 99) 

Considerada toda essa construção econômica, social, política e jurídica contrária à 

sexualidade, vivenciar o sexo livremente (seja em ação ou em linguagem) é revolucionário, 

subversivo, transgressor. É rompimento com o poder, daí a sua limitação, pelo controle do corpo, 

e ostensiva censura e policiamento.  

O deslocamento da análise moral da prostituição para uma análise social é protagonizada, 

no final do século XIX, pelo sociólogo alemão Georg Simmel (2006), com o artigo intitulado 

Algumas reflexões sobre a prostituição no presente e no futuro, escrito em 1892, obra desenvolvida 

concomitantemente ao atavismo criminológico, contudo, crítica desta teoria. O autor inicia o artigo 

com a constatação de que a prostituição se impõe às mulheres e a atenção científica que se deva 

dar ao fato social deve ultrapassar análises morais ou biomédicas, as quais predeterminam 

biologicamente a conduta dos indivíduos, retirando com isso, o seu caráter individual, suas 

vivências pessoais e a possibilidade de reconhecimento das pessoas na condição de sujeitos, pois 

tratam-se de amostras empíricas predeterminadas (AGAMBEN, 2014, p. 82).114   

                                                 
114 Na criminologia esta guinada é descrita por Soraia Rosa Mendes: “No século XX, surge, então, um novo paradigma 

que significou uma ruptura com o paradigma etiológico. Com o labeling approach opera-se a substituição de um 

modelo estático e monolítico de análise social, por uma perspectiva dinâmica e contínua. Trata-se de um novo marco 

epistemológico no qual os principais questionamentos deslocam-se do foco do delito e do infrator para a análise do 

sistema de controle social e do que daí decorre”. (MENDES, 2014, p. 51). 
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Questiona-se, portanto, por que a conduta das prostitutas são os alvos das indignações 

morais, e não a de seus clientes, bem como de que forma a prostituição é aceita a depender de a 

qual classe social se refere. Simmel (2006, p. 3) revoluciona, pois vê de antemão que a relação que 

se constrói em torno da sexualidade é uma relação de poder e que o classismo se sobressai na 

imposição da moral sexual.   

A análise social do fenômeno ganha adeptos, apesar das campanhas religiosas contra a 

prostituição (ENDJSO, 2014, p. 71). A filosofia que se forma a partir dessa análise encontra 

defensores da liberdade sexual, como por exemplo Bertrand Russel (2015), nos anos 10 e 20 do 

século XX. 

Apesar da abertura científica à compreensão do fenômeno social do trabalho sexual, 

persistiam os padrões morais nas práticas sociais, e a sexualidade extramatrimonial se mantinha 

como tabu pelo silêncio ou pela repressão. Com relação às práticas sociais, no início do século XX, 

o refreamento sexual das mulheres era valorizado pela imposição de limites ao contato masculino, 

o que as garantiam a condição de respeitabilidade. O discurso vitoriano subsistiu e se fortaleceu no 

movimento imperialista dos séculos XIX e XX, nacionalista e xenófobo, demonstrando a 

sexualidade implícita a relação de poder, como descrita por Michel Foucault (1985). Com o 

discurso de se erradicar padrões sexuais tidos como desviantes da conduta moral imposta, tais como 

a prática sexual por prazer e a homossexualidade, por exemplo, as “nações” ocidentais evocavam 

o direito de intervir em países do Oriente Médio, Ásia e África. 

Além da política nacionalista de expansão e domínio, tem-se também no século XIX a 

expansão da doutrinação religiosa com a utilização de missionários católicos e protestantes, os 

quais, ao entrar em contato com novas culturas se chocavam com as diferenças, sobretudo se essas 

versavam sobre uma maior liberalidade sexual. No retorno das missões as informações fornecidas 

pelos missionários eram utilizadas para recrudescer a ação imperialista (STEARNS, 2010, p. 185).  

Com o avançar do imperialismo, quando os europeus começaram a levar suas famílias para 

os países invadidos, houve uma imposição da moral familiar europeia em seus territórios, o que 

fortaleceu a xenofobia e a ideia de degradação e segregação moral, sobretudo das mulheres, em 

virtude dos costumes sexuais nativos115. Por fim, a chegada de contingentes cada vez maiores de 

mulheres europeias, esposas dos administradores coloniais, ou, mais raramente, professoras e 

                                                 
115  “Mesmo as prostitutas indianas eram descritas como algo único e diferente; aparentemente, elas se deleitavam com 

o sexo, em contraste com as respeitáveis normas europeias”. (STEARNS, 2010, p. 188). 
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missionárias, aumentou a tentação de condenar a libertinagem local como meio de tentar controlar 

melhor os homens europeus, bem como de expressar a moralidade europeia116. Um dos resultados 

foi o preconceito cada vez maior contra os filhos de uniões ‘inter-raciais’, tanto na Índia como na 

África. Os filhos mestiços eram vistos como causa do “solapamento da família britânica” 

(STEARNS, 2010, p. 191). A atuação europeia nesse sentido se deu em diversos aspectos, 

merecendo destaque a educação, com a introdução dos valores morais europeus (influenciados pelo 

vitorianismo) nas colônias, redesenhando os costumes locais. 

Seria somente mais uma contribuição à dominação masculina a atribuição de culpa 

exclusivamente às mulheres da imposição da moral vitoriana nas novas colônias. Muitas vezes, as 

mulheres brancas eram subjugadas, igualmente às mulheres abusadas pelos colonizadores, com o 

peso da culpa pela cumplicidade impotente, ameaçada, várias cuidavam dos filhos extraconjugais, 

como se fossem seus. 

Entretanto, a atuação europeia não conseguiu erradicar a prostituição nas colônias, pelo 

contrário, houve significativo aumento da prostituição, da prática de violência contra as mulheres, 

bem como a proliferação de doenças venéreas, agora, em escala global (STEARNS, 2010, p. 187).    

É necessário se ter em mente que a concepção vitoriana da sexualidade se prestou, no início 

do século XX, ao propósito de domínio, alianças e eugenia (inicialmente a serviço da burguesia117, 

posteriormente, a serviço dos regimes fascistas) 118, opondo as nações, pelo sentimento nacionalista 

em voga, sendo a moralidade instrumento que balizava o nível do desenvolvimento de uma 

sociedade em detrimento às demais. Nesse sentido, as sociedades se vangloriavam por conter 

normas morais mais rígidas, em detrimento da libertinagem ou do atraso moral verificado em 

                                                 
116 “Como antes, as tensões entre as normas religiosas e o comportamento efetivo tendiam a criar um vasto abismo 

entre as mulheres decentes e supostamente virtuosas e as outras, incluindo não apenas prostitutas mas também qualquer 

mulher que fizesse sexo fora do casamento – abismo exacerbado por fatores ‘raciais’, sendo que a origem branca e 

europeia quase sempre equivalia à primazia da honra e respeitabilidade sexual”. (STEARNS, 2010, p. 202). 
117 “É sem dúvida que uma das formas primordiais da consciência de classe é a afirmação do corpo; pelo menos, foi 

esse o caso da burguesia no decorrer do século XVIII; ela converteu o sangue azul dos nobres em um organismo são e 

uma sexualidade sadia; compreende-se porque levou tanto tempo e opôs tantas reticências a reconhecer um corpo e 

um sexo nas outras classes – precisamente naquelas que explorava. As condições de vida impostas ao proletariado, 

sobretudo na primeira metade do século XIX, mostram que se estava longe de tomar em consideração o seu corpo e o 

seu sexo: pouco importava que essa gente vivesse ou morresse, de qualquer maneira se reproduziria sozinha” 

(FOUCAULT, 1988, p. 117). 
118 “O Vitorianismo ressurgente floresceu também em lugares improváveis. Um aspecto fundamental do movimento 

nazista na Alemanha foi insurgir-se contra a moda moderna e a licenciosidade sexual, atacando os filmes e as casas 

noturnas decadentes dos anos 1920 e incitando as mulheres da “raça ariana pura” a assumirem a responsabilidade de 

gerar mais filhos. Alguns líderes nazistas eram dissolutos, mas a face pública do movimento reavivou de muitas 

maneiras as restrições vitorianas” (STEARNS, 2010, p. 177). 
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outros países. Nessa ocasião, diversos países introduziram em seus ordenamentos jurídicos normas 

que proibissem o exercício da prostituição, como por exemplo, na Argentina (STEARNS, 2010, p. 

194). 

Mas não somente internacionalmente a moral vitoriana se impunha, o seu conteúdo também 

era classista, utilizando-se de crítica ao comportamento sexual “incivilizado” das classes mais 

baixas da sociedade, sobretudo no que tange à utilização dos serviços das trabalhadoras sexuais 

pela classe operária (STEARNS, 2010, p. 204). 

Finalmente, com o desenvolvimento da psicanálise por Sigmund Freud, reconheceu-se a 

centralidade do sexo na vida humana, como desencadeador de uma ordem de processos 

psicológicos. Munidos da compreensão desse sentido do sexo na vida humana, dificilmente são 

palatáveis os discursos morais, religiosos, políticos e jurídicos que visam a regular, de forma 

universal e restritiva, a atividade sexual. Tem-se, assim, na segunda metade do século XX, a 

atenuação da moralidade sexual, contudo a cultura já difundida da culpa e do dever de 

comedimento persistiram. 

As conquistas sufragistas de maior participação das mulheres nos espaços políticos, bem 

como o desenvolvimento dos direitos humanos, aliados ao intercâmbio que se estabeleceu 

globalmente pelos meios de comunicação colocados à disposição das sociedades, aumentou o 

conhecimento acerca da sexualidade, propiciando, na década de 60, a denominada revolução 

sexual. Entretanto, nota-se a persistência e o reforço da moral vitoriana, sob viés científico, na 

segunda metade do século XX, apresentando-se sob diversas formas. Ronald Dworkin (1966) cita 

como exemplo a palestra proferida pelo juiz e professor Patrick Arthur Devlin, (o Lord Devlin) 

denominada “The enforcement of morals”, na qual defende o dever do Direito de rechaçar e punir 

condutas morais desviantes, como a homossexualidade por exemplo, o que leva o autor norte-

americano a publicar o artigo Lord Devlin and the Enforcement of Morals, em 1966. 

A invisibilidade social programada das prostitutas permanece na contemporaneidade119, nos 

Estados nos quais não há o seu reconhecimento como profissionais, bem como nos locais em que 

o trabalho sexual é proibido, mesmo após a abertura ocorrida com a popularização dos métodos 

                                                 
119 “A contemporaneidade é, assim, uma relação singular com o próprio tempo, que adere a ele e, ao mesmo tempo, 

toma distância dele; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que adere a ele através de uma dissociação e 

de um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que se ligam em todos os pontos 

perfeitamente com ela, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter 

fixo o olhar sobre ela”. (AGAMBEN, 2014, p. 22) 
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contraceptivos, o que ressalta o caráter recreativo do sexo, em vez da concepção puramente 

procriativa, mesmo após os diversos movimentos feministas que eclodiram em diversos lugares do 

mundo, mesmo após o acesso a vasto material artístico erótico. 

Giorgio Agamben (2002) desenvolve sua teoria biopolítica, a partir das obras de Michel 

Foucault, seus hiatos e da necessidade de continuidade da análise teórica dos fenômenos, 

remodelando a concepção de homo sacer, desenvolvida no direito romano. Segundo a concepção 

de Giorgio Agamben, homo sacer são aqueles sujeitos sociais excluídos de qualquer proteção 

jurídica, mas expostos à violência do direito120, ou seja, seriam aqueles indivíduos que integram o 

corpo social, mas dele são excluídos. Vários sujeitos se inserem na concepção de homo sacer 

elaborada por Agamben, dentre esses sujeitos as trabalhadoras sexuais, considerada a invisibilidade 

social programada. Sendo assim, essas pessoas, mulheres, transexuais e travestis vivem em 

permanente estado de exceção. 

Essa invisibilidade se apresenta como mais um instrumento da dominação masculina, que 

exerce o seu poder mediante o impedimento da manifestação de determinados sujeitos no corpo 

social. Para que se facilite a compreensão, é necessário que se faça a distinção das pessoas enquanto 

sujeito de direito e sujeito político. Aquele primeiro sentido permite, por exemplo, o 

reconhecimento do indivíduo como um sujeito ao qual o direito se aplica como limitador de suas 

ações, por meio da criminalização dos seus atos ou pelo desamparo normativo. Ao sujeito político, 

diferentemente, se reconhece a possibilidade de atuação, participação, inclusão social e cidadania. 

Importa-me verificar, portanto, a conveniência da invisibilidade de certos indivíduos nessas duas 

esferas de alcance do direito, ou apenas para uma delas.  

É latente a persistência de uma das profissões mais antigas nas sociedades em que 

invisibilizam ou punem o trabalho sexual, sendo tais instrumentos morais e normativos reforços à 

hipocrisia travestida de preservação da moral e dos “bons costumes” que, na verdade, pretendem 

legitimar as relações de poder como relações de subjugação, nas quais se exterminam todas as 

                                                 
120 “Aquilo que define a condição do homo sacer, então, não é tanto a pretensa ambivalência originária da sacralidade 

que lhe é inerente, quanto, sobretudo, o caráter particular da dupla exclusão em que se encontra preso e da violência à 

qual se encontra exposto. Esta violência – a morte insancionável que qualquer um pode cometer em relação a ele – não 

é classificável nem como sacrifício e nem como homicídio, nem como execução de uma condenação e nem como 

sacrilégio. [...]. Soberana é a esfera na qual se pode matar sem cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, 

isto é, matável e insacrificável, é a vida que foi capturada nesta esfera. [...]. A sacralidade da vida, que se desejaria 

hoje fazer valer contra o poder soberano como um direito humano em todos os sentidos fundamental, exprime, ao 

contrário, em sua origem, justamente a sujeição da vida a um poder de morte, a sua irreparável exposição na relação 

de abandono”. (AGAMBEN, 2002, p. 90). 
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potencialidades participativas e existenciais dos indivíduos dominados pelo obscurantismo em que 

são colocados (AGAMBEN, 2015, p. 71). 

Desde a Grécia antiga, em que se iniciou a recomendação do regime dos prazeres, tem-se a 

imposição de um duplo padrão sexual formulado e exercido pelos homens, que não continham o 

desejo sexual e os satisfaziam com relações homossexuais, subjugando as mulheres à condição de 

objeto, destinando-lhes restrições da liberdade, seja pelo casamento, seja pela estigmatização das 

que se pretendem livres dessa instituição. De uma forma ou de outra, o domínio masculino se impõe 

como “castração” do falo ausente pelo silenciamento, impedindo-lhes a emancipação econômica, 

social, política e cultural, valendo-se do Direito como instrumento de dominação.  

Com o desenvolvimento das religiões essa moral é sofisticada e adicionada do elemento de 

culpa, bem como a premiação ou punição do indivíduo em uma vida posterior. Não se trata tão 

somente de não garantir a melhor progenitura de um “animal político” que atuará na Polis, 

tampouco evitar a manifestação de doenças. Trata-se do domínio político (e a religião, por ser 

indissociada do Estado ocupava importante ou central espaço político) sobre os corpos, novamente, 

com a subjugação da mulher e sua objetificação. 

A revolução sexual simboliza a possibilidade de rompimento desse domínio, o que vem de 

fato acontecendo. Entretanto, algumas amarras ainda prendem as mulheres à política de dominação 

masculina. A ausência de representatividade paritária no poder público é uma delas. Contudo, o 

domínio dos corpos é forte instrumento de contenção da conquista política pelas mulheres, várias 

delas atuando como fortes aliadas da subjugação masculina, quando repelem comportamentos 

sexuais distintos dos seus. Igualmente julgam, invisibilizam, menosprezam e estigmatizam, 

cindindo a união necessária em prol do reconhecimento.  

Aliado a isso, tem-se o duplo padrão de moralidade masculino que acompanha a 

humanidade através dos séculos, em que há a separação do padrão doméstico e reprodutivo para o 

padrão público viril recreativo do sexo. Com este propósito de dominação invisibilizam-se as 

trabalho sexual, por duas razões (ainda que inconscientes, embora eu não pense de forma tão 

ingênua): 1) revelar e regular a prostituição seria a admissão da centralidade da sexualidade na vida 

humana, derrocando as construções morais utilizadas como discursos de dominação; 2) seria o 

reconhecimento da possibilidade de livre disposição do próprio corpo, prevalentemente pelas 

mulheres, o que simbolizaria o seu reconhecimento como sujeito e a perda de um território de 



92 
 

domínio masculino. Ou seja, a regulação da prostituição é uma ruptura política importante e 

necessária.  

A invisibilidade como negação da existência se apresenta como forma de sujeição ainda 

mais sofisticada, pois, mata, deixando viver121. Não é proibido, não é permitido, logo, para a lógica 

binária que ainda impera no Direito, não existe. As prostitutas, em ordenamentos jurídicos como o 

brasileiro, são figuras jurídicas mortas-vivas, são zumbis normativos, “estátuas vivas, o duplo ou 

o colosso de si mesmo” (AGAMBEN, 2002, p. 107).  

O que se percebe como traço marcante da construção moral da sexualidade relativamente à 

prostituição, desde a Antiguidade, é a hipocrisia que estabelece padrões de conduta, por meio dos 

sujeitos dominantes, mas que esses próprios sujeitos não seguem estritamente essas normas. 

Entretanto, não há o reconhecimento da impossibilidade de se observar cegamente normas morais 

no que tange à sexualidade, pois os indivíduos experimentam vivências e desejos distintos, mas, 

ainda assim, tentam universalizar os padrões de comportamento, reprimindo as condutas que deles 

divergirem. Nesse sentido, o sexo encontra-se inscrito no Direito como mais um campo onde este 

exerce o seu domínio.  

Da necessidade higienista de invisibilidade da prostituição, iniciada na Idade Média e 

fortalecida pelo desenvolvimento das ciências que se dedicaram a alçar como verdades os padrões 

morais dominantes, resta a estigmatização, invisibilidade, violência e a circunscrição dos seus 

locais de atuação. Repressão e invisibilidade permeiam as relações que se travam pelas 

trabalhadoras sexuais, principalmente as travestis. Às prostitutas, como marginais, impõe-se a 

repressão normativa por meio das punições.  As prostitutas, como invisíveis, são destituídas de 

sexualidade, atributo dos sujeitos, mas, como inafastável a sua representação como sexo, são vistas 

como objetos.   

Nesse sentido, em vez de se reconhecer as trabalhadoras sexuais como sujeitos, objetificam-

nas como instrumentos aptos a dar vazão ao desejo sexual, como forma de se preservar o padrão 

moral calcificado ao longo de todos esses anos. Esta invisibilidade retira-lhes a liberdade do 

reconhecimento como trabalhadoras e todos os direitos daí advindos, o que é muito grave em uma 

sociedade que alça o direito ao trabalho ao patamar de direito fundamental, como elemento 

                                                 
121 “Há, no entanto, outra e mais dissimulada operação do poder, que não age imediatamente sobre aquilo que os 

homens podem fazer – sobre a sua potência -, mas, sim, sobre a sua impotência, isto é, sobre o que não podem fazer, 

ou melhor, podem não fazer”. (AGAMBEN, 2014, p. 71). 
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integrante da dignidade humana122.  Assim, ao transformar o corpo e o sexo em tabu (e como tal, 

o dever de ser invisível), priva-se o acesso ao conhecimento de si e do Outro o que, em última 

análise, é a própria privação da liberdade em sua plenitude (AGAMBEN, 2014, p. 120). 

A invisibilidade das trabalhadoras sexuais, como seres profanos, presta-se a privá-las do 

conhecimento de si e do seu reconhecimento como sujeitos de direito. A nudez imagética da 

prostituição pela invisibilização as cobrem com as vestes da desproteção, demarcando, nas 

democracias, o totalitarismo123 àquelas que convém, aos excluídos. Realço, nesse sentido, frase 

muito significativa que ouvi em um simpósio sobre prostituição, proferida pela ativista e travesti 

Anikki, a qual disse: “A sociedade que me sustenta é a mesma que me joga pedras”.      

Daí a necessidade de se conferir visibilidade a essas trabalhadoras, pois é o que condiciona 

o seu reconhecimento como sujeitos. O que se observa, portanto, é que a invisibilidade social 

programada, a partir de ditames morais, jurídicos e religiosos visam a dois objetivos: controle 

político-econômico excepcional e imposição da dominação masculina, o que perdura nas 

sociedades atuais tanto com a ausência de regulação e reconhecimento da prostituição como 

trabalho, quanto pela persistência de segregação geográfica das prostitutas, o que se passa a estudar.  

 

2.3 A discriminação espacial: o lugar da profissão no espaço urbano 

 

Compreendida a relação de poder que se impõe pelo controle dos corpos (biopoder) 

(FOUCAULT, 1988, p. 132), notadamente pela sexualidade, é necessário que se compreenda de 

que forma ocorreu a publicização deste controle na regulação do uso das cidades, mediante a 

delimitação de determinadas práticas a lugares específicos124. 

 

                                                 
122 “Nada nos torna tão pobres e tão pouco livres como esse estranhamento da impotência. Aquele que é separado do 

que pode fazer pode, porém, resistir ainda, pode ainda não fazer. Aquele que é separado da sua impotência perde, ao 

contrário, principalmente, a capacidade de resistir. E como é somente a ardente consciência do que não podemos ser 

que garante a verdade do que somos, assim é apenas a visão lúcida do que não podemos ou podemos não fazer que dá 

consistência ao nosso agir”. (AGAMBEN, 2014, p. 73). 
123 “O fato é que uma mesma reivindicação da vida nua conduz, nas democracias burguesas, a uma primazia do privado 

sobre o público e das liberdades individuais sobre os deveres coletivos, e torna-se, ao contrário, nos Estados totalitários, 

o critério político decisivo e o local por excelência das decisões soberanas”. (AGAMBEN, 2002, p. 127). 
124 Entretanto, para que não seja necessária nova análise histórica, a qual foi feita nos tópicos 1.1 e 1.2, a verificação 

da disposição geográfica da prostituição será circunscrita ao espaço urbano. Ademais, não serão detalhados neste tópico 

os diversos locais ao redor do mundo onde se exerce o trabalho sexual, por não ser o enfoque do presente trabalho 

análise geográfica tão circunstanciada, bem como porque serão feitas alusões locais quando da análise normativa do 

trabalho sexual no capítulo 2. 
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2.3.1 Prostituição e biopolítica 

 

A teoria biopolítica é desenvolvida nos cursos ministrados por Michel Foucault, nos anos 

de 1975 e 1976, no Collège de France, reunidos na obra Em defesa da sociedade (1999). A referida 

teoria é desenvolvida considerando-se as novas relações de domínio que se estabelecem entre o 

Estado e os indivíduos após a urbanização ocorrida em virtude da Revolução Industrial, nos séculos 

XVII e XVIII, ressignificando a tradicional forma de exercício da soberania que se impunha pela 

criação de obrigações e tributação. Há uma sofisticação dos mecanismos de poder, que se exercem 

pelo controle dos corpos para se adequarem às demandas capitalistas de extração de tempo e 

trabalho (FOUCAULT, 1999, p. 42). 

O controle instrumentaliza-se assim com as “normalizações disciplinares” (FOUCAULT, 

1999, p. 46), que se impuseram valendo-se da cientificidade própria das teorias positivistas, mas 

não somente por elas: há, concomitantemente, a introjeção dos mecanismos de sujeição dos 

indivíduos, sendo de extrema importância a configuração geográfica das cidades nesse sentido, 

marcando a heterogeneidade da aplicação normativa, como mais um instrumento de segmentação 

social, em conformidade com a classe a que pertence o indivíduo, destinando a várias pessoas os 

recônditos da exclusão125. Daí a sofisticação foucaultiana da concepção do exercício da força pelo 

biopoder em comparação com a soberania absolutista. 

Para o controle dos corpos, a partir da sexualidade, viu-se no tópico anterior a importância 

da autoridade empírica da “scientia sexualis”, a qual se prestou a exercer a dominação social, 

política e jurídica desejada, em conformidade com a moralidade vitoriana. Esta dominação se 

impõe pela manutenção de um estado permanente de guerra no corpo social de forma que os 

indivíduos se oponham binariamente como inimigos uns dos outros (FOUCAULT, 1999, p. 60). 

Para a sexualidade esta oposição é clarificada pela oposição entre os indivíduos morais e os 

indivíduos amorais (os marginais), estando as prostitutas representadas nesta segunda categoria. 

Tal oposição social concretiza-se de várias formas, uma das mais importantes é a forma de 

                                                 
125 “ Paisagens humanas com diferenças geográficas são assim criadas nas quais as relações sociais e os sistemas de 

produção, os estilos de vida diária, as tecnologias e as formas organizacionais, as distintas relações com a natureza se 

reúnem com arranjos institucionais para a produção de locais com diferentes qualidades. Tais lugares são, por sua vez, 

marcados por distintas políticas e maneiras de viver. Considere, por um momento, as várias maneiras em que todos 

esses elementos se articulam no lugar onde você mora. Essa intrincada geografia física e social tem a marca dos 

processos sociais e políticos, bem como das lutas ativas que a produziram”. (HARVEY, 2011, p. 126). 



95 
 

disposição do espaço urbano, o qual é organizado pelas instâncias do poder do modo “mais eficaz 

para assegurar o cuidado, o controle e o usufruto da vida nua” (AGAMBEN, 2002, p. 128).  

O exercício do trabalho sexual, sobretudo quando não regulamentado ou quando exercido 

ilegalmente, nos locais em que é proibido, é realizado em pontos específicos dos espaços urbanos 

e, a depender de onde se situam esses locais, somente em horários específicos126, revelando a 

geografia do permanente estado de exceção em que vivem essas pessoas, aplicando-se a concepção 

de homo sacer de Giorgio Agamben (2002) e encerrando o não pertencimento e a desproteção, a 

partir da vivência em “terras sem lei”, nas quais a mortandade foge do raio de visão da “boa 

sociedade”127, sujeitas aos “tribunais informais” (SANTOS, 1988, p. 156), onde impera a violência 

e a violação128. 

                                                 
126 A imposição do horário de trabalho pesa ainda mais sobre as travestis, duplamente estigmatizadas pela aparência e 

pela prostituição: “Durante o regime militar era impraticável para as travestis aparecerem publicamente na rua em 

trajes femininos. Os indivíduos do sexo masculino que se arriscavam eram presos e muitas vezes submetidos a longas 

sessões de humilhação e tortura, como por exemplo serem obrigados a sentar sobre um cassetete dentro de um 

camburão da polícia enquanto o veículo rodava em alta velocidade por ruas totalmente esburacadas. Muito embora a 

violência policial ainda exista nos dias de hoje (notadamente na forma de campanhas organizadas com o intuito de 

“limpar” as cidades), é certo que as travestis não mais são mandadas para a prisão pelo simples fato de aparecerem na 

rua. E mesmo que ainda tenham que se confrontar frequentemente com policiais inescrupulosos (que podem achacar, 

roubar, bater e até atirar nelas), atualmente as travestis têm assegurada a liberdade de ficar nas ruas e esquinas durante 

a noite”. (KULICK, 2008, p. 158) Como visto, a liberdade sujeita-se a todo o tipo de violência, justamente em 

decorrência da invisibilidade e da segregação das travestis das “pessoas de bem”, as quais detêm o direito de ampla 

circulação em todos os lugares da cidade, em qualquer horário.  
127 “A vida sacra não pode de modo algum habitar a cidade dos homens: para o devoto sobrevivente, o funeral 

imaginário funciona como um cumprimento vicário do voto, que restitui o indivíduo à vida normal; para o imperador, 

o funeral duplo permite fixar a vida sacra que deve ser recolhida e divinizada na apoteose. No homo sacer, enfim, nos 

encontramos diante de uma vida nua residual e irredutível, que deve ser excluída e exposta à morte como tal, sem que 

nenhum rito e nenhum sacrifício possam resgatá-la”. (AGAMBEN, 2002, p. 107). 
128 Diana Helene Ramos cita recente operação policial sanitarista destinada contra o exercício do trabalho sexual na 

cidade de Niterói, em 2014: “Um exemplo deste tipo de ação, que pude observar de perto, aconteceu em 2014, em 

Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No final de 2013, logo após a aprovação de uma operação 

consorciada para a revitalização da região central da cidade157 se iniciaram as primeiras investidas contra um espaço 

tradicional de prostituição, o Edifício Nossa Senhora da Conceição, conhecido como “Prédio da Caixa” (Econômica), 

no Centro de Niterói. Primeiramente, foram feitas denúncias pelas próprias prostitutas de prisões arbitrárias e tentativas 

de expulsão de trabalhadoras moradoras do prédio. Elas realizaram manifestações em frente ao edifício e pelas ruas do 

centro de Niterói nos dias 2 e 15 de abril de 2014. Segundo relatos das prostitutas e de representantes da ONG Davida, 

apoiadora das manifestações, os policiais militares haviam invadido as residências de forma truculenta, sem mandado 

judicial, autuando-as em flagrante pelo artigo 229 do código penal (como casa de prostituição) e sob acusação de 

rufianismo (artigo 230 que consiste no fato de tirar proveito da prostituição alheia). Invadiram as salas onde as 

prostitutas atendiam seus clientes e prenderam onze mulheres, que passaram a noite na delegacia de Polícia até serem 

levadas, no dia seguinte, para o presídio de Bangu. Houve denúncias de violência na delegacia, além de elas terem sido 

levadas à prisão sem direito a julgamento. Nas manifestações, portanto, acusavam a polícia de agir de maneira 

criminosa e arbitrária. Além disso, após a primeira manifestação, as prostitutas afirmaram que passaram a ser 

perseguidas por agentes da polícia: foram inclusive ameaçadas de detenção e prisão por formação de quadrilha caso 

fizessem mais um ato nas ruas da cidade. A ação final aconteceu no dia 23 de maio de 2014, quando policiais invadiram 

os quatro andares aonde funcionavam as salas de prostituição do prédio, mais uma vez sem mandado judicial, e levaram 

mais de cem mulheres para “averiguação” na delegacia. Houve relatos de estupro, roubo, violência corporal e moral e 

de que a polícia plantou falsas evidências para incriminá-las. As mulheres denunciaram que foram forçadas a fazer 



96 
 

É preciso que se ressignifique a própria concepção agambeana de “a-bando-nado129” 

(AGAMBEN, 2002, p. 61), de forma a contemplar especificamente a situação das prostitutas na 

utilização do espaço público urbano, e o agravante de sua condição feminina, transgênero ou 

travesti, nas culturas em que impera a lógica do estupro pela objetificação de seus corpos. São essas 

pessoas “a-bando-nadAs”, não somente apartadas da sociedade, mas na condição de coisa 

nenhuma, objeto de uso e gozo, descartável, como lixo social, para perecimento em sua bio-

degradação130.  

Nesse sentido, resta à grande parte das trabalhadoras sexuais a habitação do “submundo”, 

zonas e guetos, ruas e praças, no cair da noite, bem como hotéis negligenciados no baixo centro 

das metrópoles, mediante  pagamento de diárias abusivas a locadores, sem a devida contraprestação 

protetiva. Como já dito por esta autora em co-autoria com José Adércio Leite Sampaio, no artigo 

intitulado A prostituição e a dignidade da pessoa humana: crítica literária e musical à negação 

do direito fundamental ao trabalho, a utilização da palavra submundo não é destituída de intenção: 

 

Neste momento é importante confessar que a palavra “submundo” é usada de 

maneira proposital para a provocação de repugnância, pois, é associável à palavra imundo 

(de mesmo sufixo) como algo que não pertence ao nosso ambiente. A palavra tem tom 

idiossincrático capaz de expressar visão e cheiro repugnáveis daqueles que vivem em 

situação de marginalidade social. Porém, outra significação é possível: o prefixo “sub” 

utilizado como aquilo que está embaixo, suportando todo o peso daquilo que está em cima. 

                                                 
sexo oral e que os policiais colocaram as mãos nos seus genitais. Ao final do dia, diversas prostitutas reportaram roubo 

de bebidas e de dinheiro. As portas dos locais onde trabalhavam foram arrombadas e quebradas, impossibilitando seu 

trabalho e, para muitas, sua moradia. O “Edital de Interdição Parcial” pregado em todas as portas justificava o 

lacramento em virtude do “péssimo estado de conservação das instalações”, por ter “confirmação de utilização do local 

de forma reiterada para prática de crime” e pela necessidade de garantir a perícia e vistoria. Tanto os mandados de 

intimação como de interdição não indicavam em quais crimes estariam ocorrendo. Ao final, foram mais de trezentas 

pessoas despejadas, sem local de trabalho e moradia. Lojas, salões de cabeleireiros, pequenos estabelecimentos de 

alimentação e comércio que existiam no local, que sobreviviam prestando serviços para as atividades também foram 

invadidos, quebrados e lacrados. O prédio teve o elevador desligado, e os outros moradores foram obrigados a subir 

os mais de nove andares a pé. Além da expulsão violenta e arbitrária, uma das prostitutas que acabou se expondo e se 

apresentando como uma liderança de destaque entre as trabalhadoras está sendo perseguida e teve que ser afastada da 

cidade e protegida com fundos internacionais, com o apoio da ONG Davida, pois o poder público não ofereceu nenhum 

tipo de proteção a ela”. (RAMOS, 2015, p. 180). 
129“O bando é propriamente a força, simultaneamente atrativa e repulsiva, que liga os dois pólos da exceção soberana: 

a vida nua e o poder, o homo sacer e o soberano. Somente por isto pode significar tanto a insígnia da soberania [...] 

quanto a expulsão da comunidade”. (AGAMBEN, 2002, p. 117).  
130 “Se é verdadeiro que a figura que o nosso tempo nos propõe é aquela de uma vida insacrificável, que, todavia, 

tornou-se matável em uma proporção inaudita, então a vida nua do homo sacer nos diz respeito de modo particular. A 

sacralidade é uma linha de fuga ainda presente na política contemporânea, que, como tal, desloca-se em direção a zonas 

cada vez mais vastas e obscuras, até coincidir com a própria vida biológica dos cidadãos. Se hoje não existe mais uma 

figura predeterminável do homem sacro, é, talvez, porque somos todos virtualmente homines sacri”. (AGAMBEN, 

2002, p. 121). 
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Se concebermos dessa forma, poderemos visualizar o esmagamento dos incluídos sobre 

os excluídos. (LOBO; SAMPAIO, 2016, p. 1).131 

 

Assim, as relações de poder controlam a territorialidade social. Os homo sacer não são, 

involuntária ou fortuitamente, invisibilizados ou excluídos, tampouco se trata de um agir hipócrita 

puro e simples. A invisibilidade é intencional.  

 

2.3.2 O exercício do trabalho sexual nas cidades 

 

Na Antiguidade, como visto, o exercício da prostituição ocorria nas ruas e em locais pré-

estabelecidos para o seu exercício. Na China clássica, por exemplo, existiam os bordéis ou as “casas 

das meninas cantoras” (STEARNS, 2010, p. 51). Com a disseminação da moral filosófica no 

ocidente, tem-se a elaboração de normas para vedação do exercício da prostituição nos espaços 

públicos e, em determinadas épocas, a restrição da atividade a lugares pré-estabelecidos pelo 

Estado, como ocorreu na Constantinopla do século III d.C., ou a proibição dos lugares próprios 

para o seu exercício, como fez Justiniano, no século VI d.C. (ESTEFAM, 2016, p. 158). 

Porém, como visto, apesar das inúmeras tentativas de se coibir o exercício da prostituição, 

a prática continuava a existir, forçosamente, nos recônditos das cidades que se formavam. Na Roma 

Antiga, as casas de prostituição eram conhecidas como lupanares, havendo, ainda, tais casas, o que 

confere fama à cidade italiana de Pompéia.  

O Rei Henrique II da Inglaterra, em 1161, ao regular o exercício da prostituição na 

Inglaterra, delimitou o âmbito geográfico de atuação das prostitutas, sendo precursor na 

delimitação espacial do trabalho sexual, na Europa Ocidental.   

Com o reconhecimento da importância do casamento e a prioridade em manutenção da 

família pelo Estado, sobretudo com a punição do adultério, bem como a funcionalidade da 

prostituição para preservar as mulheres destinadas ao casamento, disseminada por Santo Agostinho 

e declarada pelo Conselho de Veneza (1358), no medievo, há o licenciamento de casas de 

prostituição pelo Estado, inclusive com a administração deste para fins de recolhimento da 

tributação e participação nos valores auferidos (e, considerada a ligação entre Estado e Igreja 

                                                 
131 Tanto é assim que a denominação de diversos locais onde há trabalho sexual é alusiva à condição sub-mundana na 

qual se construiu, como por exemplo, “Boca do lixo”, em São Paulo, “Beco da Gonorreia”, em Itajaí/SC (GRIMES, 

2013, p. 1). 
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própria do período, com intervenção e administração também dos membros eclesiásticos), como o 

“Escritório da Honestidade”, na cidade de Florença (STEARNS, 2010, p. 163) 132. 

Tal fenômeno ocorreu em diversos lugares da Europa, como por exemplo em Toulose, em 

que a administração dos prostíbulos era partilhada pelo poder municipal e a universidade 

(ESTEFAM, 2016, p. 164). Advieram leis parisienses que também restringiram o exercício da 

atividade em locais pré-determinados pelo Estado e em tavernas de administração estatal 

(STEARNS, 2010, p. 90).  

Não somente a prostituição em casas destinadas ao seu exercício era objeto da regulação 

espacial, em Londres, em meados de 1500, ruas em que ocorriam a prática ganham denominações 

populares alusivas à sexualidade local, por exemplo Maiden Lane (“Alameda das Donzelas 

(STEARNS, 2010. p. 90) e Rose Alley (Beco das Rosas)133, que se situavam em uma região da 

cidade denominada “pleasure gardens” (ARNOLD, 2011, p. 207), onde também funcionavam os 

teatros da cidade. 

O período das grandes navegações expande os locais de comércio sexual para os portos 

bem como para as colônias, tidas como locais de grande libertinagem (ESTEFAM, 2016, p. 166), 

o que instigava o interesse dos europeus em conhecer o novo mundo e o interesse de diversas 

europeias em prestarem serviços sexuais nas novas localidades. Inicialmente, a prostituição era 

exercida nas residências, porém, com o aumento da prática aliado ao acirramento da moral 

europeia, na segunda metade do século XVII, os prostíbulos se tornaram uma realidade em diversas 

cidades latino-americanas (STEARNS, 2010, p. 122). 

No Brasil, tais locais eram denominados “casas de alcouce”, tendo proeminência como 

reduto de larga prática do comércio sexual o Estado de Minas Gerais, em virtude da exploração 

minerária (FIGUEIREDO, 2006, p. 157). A vinda da família real, em 1808, deu novos contornos 

ao trabalho sexual brasileiro, redesenhando as cidades, com a criação das zonas de meretrício, nas 

quais se exercia o controle policial, possuindo as autoridades locais autonomia para a 

regulamentação e fiscalização da prática (ESTEFAM, 2016, p. 171). 

O processo de urbanização europeu, propiciado pela industrialização ocorrida nos séculos 

XVII, XVIII e XIX, desenvolveu os modelos urbanos atuais na geografia do trabalho sexual, o qual 

                                                 
132 “No século XV, a cidade de Dijon financiou um bordel público e deu suporte a 18 estabelecimentos privados. Em 

Estrasburgo, havia 57 casas de prostituição distribuídas em seis ruas”. (ESTEFAM, 2016, p. 163). 
133 A expressão londrina “pluck a rose” era utilizada quando os homens queriam se referir ao sexo com as prostitutas 

(ARNOLD, 2011, 207).  
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se concentrou nas periferias, como medidas políticas adotadas com a consolidação do vitorianismo 

e a transformação do sexo em tabu, duas medidas foram utilizadas para driblar a existência daqueles 

que se queriam invisibilizar: 1) a punição134; 2) o isolamento135. O isolamento se dá com fulcro nas 

teorias desenvolvidas pelas ciências biológicas, que se converteram, no âmbito político, no 

higienismo, com a adoção de políticas sanitaristas136, como consequência da hipocrisia dominante, 

o exercício da prostituição ficou circunscrito a locais pré-estabelecidos nas cidades, locais 

propícios para se esconder uma atividade considerada mazela social, o que não deixa de ser uma 

forma de repressão.   

Nos séculos XVII, XVIII e XIX, portanto, houve o acirramento na alocação da prostituição 

nos espaços urbanos, isolando-a da burguesia, física ou discursivamente. A prostituição ocupou os 

espaços urbanos que permitem a ocultação do trabalho sexual dos olhos da “boa sociedade”, em 

uma varredura sanitarista periférica imposta pela biopolítica137, amparada pelas conclusões 

científicas doutrinadas pela “scientia sexualis”138.  O imperialismo que se impunha pela 

colonização britânica em países da África e Ásia, aliado à industrialização crescente também 

construíram a geografia da prostituição nesses países (STEARNS, 2010, p. 193). Tais locais eram 

bairros ou ruas onde a vida noturna se movimentada, daí a relação entre a boemia e a prostituição. 

Os locais onde se prestavam serviços sexuais possuíam (e ainda possuem) diversas 

denominações: prostíbulos, bordéis, zonas, com elementos distintivos da natureza da atividade 

                                                 
134 A qual será estudada no próximo capítulo.  
135 Sobre a “injunção ao silêncio” própria da era vitoriana no que tange ao sexo e à ocupação do seu lugar na sociedade 

disserta Michel Foucault: “Assim marcharia, com sua lógica capenga, a hipocrisia de nossas sociedades burguesas. 

Porém, forçada a algumas concessões. Se for mesmo preciso dar lugar às sexualidades ilegítimas, que vão incomodar 

noutro lugar: que incomodem lá onde possam ser reinscritas, senão nos circuitos da ´produção, pelo menos nos do 

lucro. O rendez-vouz e a casa de saúde serão tais lugares de tolerância: a prostitua, o cliente, o rufião, o psiquiatra e 

sua histérica – estes “outros vitorianos”, diria Stephen Marcus – parecem ter feito passar, de maneira sub-reptícia, o 

prazer a que não se alude para a ordem das coisas que se contam; as palavras, os gestos, então autorizados em surdina, 

trocam-se nesses lugares a preço alto. Somente aí o sexo selvagem teria direito a algumas das formas do real, mas bem 

insularizadas, e a tipos de discurso clandestinos, circunscritos, codificados. Fora desses lugares, o puritanismo moderno 

teria imposto seu tríplice decreto de interdição inexistência e mutismo”. (FOUCAULT, 1988, p. 10).  
136 Conforme abordado no item 1.2.  
137 “Se, em todo Estado moderno, existe uma linha que assinala o ponto em que a decisão sobre a vida torna-se decisão 

sobre a morte, e a biopolítica pode deste modo converter-se em tanatopolítica, tal linha não mais se apresenta hoje 

como um  confim fixo a dividir duas zonas claramente distintas ela é, ao contrário, uma linha em movimento que se 

desloca para zonas sempre mais amplas da vida social, nas quais o soberano entra em simbiose cada vez mais íntima 

não só com o jurista, mas também com o médico, com o cientista, com o perito, com o sacerdote”. (AGAMBEN, 2002, 

p. 128). 
138 “Para que o proletariado fosse dotado de um corpo e de uma sexualidade, para que sua saúde, seu sexo e sua 

reprodução constituíssem problema, foram necessários conflitos (especialmente com respeito ao espaço urbano: 

coabitação, proximidade, contaminação, epidemias, como a cólera de 1832 ou, ainda, a prostituição e as doenças 

venéreas) [...]”. (FOUCAULT, 1988, p. 119). 
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constante do estabelecimento, sendo a chamativa “luz vermelha” (rouge, red light, zona roja) 

(STEARNS, 2010, p. 175) modelo difundido como símbolo da prestação de serviços sexuais. 

Inicialmente destinados aos proletários, tais locais atraíram homens burgueses, como decorrência 

do duplo padrão moral que se impunha no período, mas não somente, pois, na medida em que as 

populações se deslocavam das zonas rurais para os centros urbanos, para além da 

indispensabilidade para manutenção da virtude das “moças de família”, o trabalho sexual se 

mostrou atividade rentável para aqueles que a exploravam (SILVA, 2013, p. 78).  

O modelo de territorialidade urbana da prostituição adentrou os séculos XX e XXI, 

persistindo a proeminência em bairros proletários, periféricos e nos hipercentros. E em virtude da 

necessidade de utilização da malha viária para escoamento da produção, há também forte 

concentração de trabalho sexual, ao longo das rodovias.   

No século XX, há a releitura dos ambientes onde é exercido o trabalho sexual, que se 

apresenta de forma extremamente diversificada, em conformidade com as especificidades locais e 

com a adoção de denominações diversas, tais como cabarés, “casas de show” (LOPES, RABELO, 

PIMENTA, 2007, p. 71), clubs139, privês (SILVA, 2013, p. 92) e boates onde são apresentados 

shows de strip-tease.140 

Os locais mais tradicionais de exercício da prostituição, desde a formação das cidades, na 

antiguidade, até a contemporaneidade são as ruas. A prostituição nas ruas, em lugares determinados 

da cidade, até setorizados, a depender do tipo de serviço sexual buscado (mulheres, homens e 

travestis), subsiste através dos séculos. No Brasil, destaca-se a Região de Jardim Itatinga, em 

Campinas, no Estado de São Paulo, uma das maiores áreas de prostituição da América Latina. O 

bairro foi planejado em meados dos anos 60 para abrigar (“confinar” ou “segregar”141) a 

prostituição, em uma ação governamental denominada “Operação Limpeza” com o objetivo de 

                                                 
139 Denominação utilizada para designação de boates onde há prostituição na Espanha e em Portugal (SILVA; 

MACHADO; SILVA, 2002, p. 184). 
140 Nas “casas de shows” surgiu a dança, que integra o processo de sedução, com a utilização de um bastão, como 

alusão ao falo, denominada pole dance (a qual ultrapassou os limites dos locais destinados ao trabalho sexual, ganhando 

academias de ginástica no século XXI). 
141 “A segregação espacial é um conceito utilizado nos estudos urbanos, e designa a ideia de que certos elementos da 

sociedade estão separados e/ou distanciados dos outros no espaço da cidade. Consiste em uma forma de diferenciação 

espacial que demonstra como as relações sociais são espacializadas. Reflete a forma como os recursos são 

desigualmente distribuídos/utilizados, geralmente associada a outros elementos classificatórios de diferenciação de 

valores, como classe social, cor, gênero etc. Desta forma, o termo procura demonstrar como acontece a distribuição 

desigual de grupos no espaço urbano e sua relação com a morfologia e o acesso às benfeitorias urbanas”. (RAMOS, 

2015, p. 172). 
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manutenção da “ordem pública” (MAZZARIOL, 1976, p. 12), assim mantendo-a sob controle 

policial e afastada da “boa sociedade”.  

O que a região de Campinas guarda em comum com os demais locais onde a prostituição é 

exercida (embora não tenha havido igual planejamento estatal e deslocamento) é a dualidade 

contraditória da invisibilidade visível, pois, é de amplo conhecimento os locais de prostituição nos 

grandes centros urbanos (por exemplo, no Rio de Janeiro a orla de Copacabana e as ruas e bares da 

Lapa; em São Paulo, a Rua Augusta; as orlas, nas diversas cidades litorâneas brasileiras; o bairro 

de Campina, em Belém do Pará, a Avenida Afonso Pena e a Rua Guaicurus, em Belo Horizonte), 

e mais, é aceitável a segregação da prática no espaço urbano.  

Na contemporaneidade, a prostituição ainda é considerada a relação paradoxal entre 

“problema social” e “mal necessário” (MAZZARIOL, 1976, p. 13). Assim, o trabalho sexual se 

exerce em diversos lugares, ainda clandestinos, sob os mais diversos nomes e voltados às mais 

diversas classes sociais, a depender do preço e do perfil dos clientes (podendo ser exercida em flats 

e hotéis, por exemplo), devendo ser destacada nova territorialidade que se abre na geografia virtual, 

por sites destinados ao serviço sexual, redes sociais, chats e aplicativos. Assim, embora os serviços 

sexuais, não se confinem somente em determinados locais do espaço urbano, mas, estando 

disponíveis como qualquer outro serviço utilizável por aplicativos (bancários, supermercados, 

transportes, por exemplo), a estigmatização se apresenta de forma persistente.  

 Não somente os lugares delimitados para o exercício da prostituição encerram a 

invisibilidade social das profissionais do sexo, mas também a demarcação pela vestimenta, a qual 

se apresenta útil e perversa. Útil pela revelação do corpo, instrumento da força de trabalho que se 

comercializa. Perversa porque, uma vez estigmatizada a prostituição, as vestes características 

destas profissionais são alçadas a símbolo de depravação moral, associadas à liberalidade sexual, 

o que, nas sociedades modernas, foi apropriado pela dominação masculina pela atribuição do termo 

“vadia” (termo que se relaciona com o espaço geográfico ocupado pelas prostitutas, qual seja, na 

rua). Nesse sentido, “a moda é a herdeira profana da teologia da veste, a secularização mercantil 

da condição edênica pré-lapsária” (AGAMBEN, 2014, p. 116), assim as atribuições de função às 

vestimentas conservam e difundem o tabu. 

Assim, tem-se, por exemplo, na Paris medieval a imposição do dever de utilização de um 

nó de fita vermelho nas vestimentas (STEARNS, 2010, p. 90). Em Veneza, em 1416, há a 

determinação da utilização de um lenço amarelo (DILTMORE, 2006, p. XXXIII). Em Londres, no 
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mesmo período, as prostitutas eram obrigadas a utilizar um capuz listrado, sendo vedada a 

utilização por essas mulheres de roupas que não fossem de linho, bem como enfeites (TRIZOLI; 

PUGA, 2006, p. 560)142. 

Sobre o dever de utilização das vestimentas distintivas em outros lugares da Europa, na 

Idade Média, narram Talita Trizoli e Vera Lúcia Puga (2006, p. 561): “Em Leipzig, deveriam usar 

um casaco amarelo, debruado em azul, em Viena, um xale amarelo em torno dos ombros, 

Augsburgo uma faixa verde em lugar visível, em Bérgamo capas amarelas, Parma capas brancas e 

Milão capas pretas”.  

Ainda no período medieval, é adotada em diversos lugares da Europa a prática mais cruel 

de distinção das prostitutas, que consistia em demarcações corporais: raspagem dos cabelos, bem 

como a marcação com ferro quente, além das marcas da violência a que estavam submetidas 

(TRIZOLI; PUGA, 2006, p. 562).   

Posteriormente, com o reconhecimento da essencialidade da prostituição para preservação 

das mulheres destinadas ao casamento, as prostitutas puderam gozar de maior liberdade para se 

vestir, adotando a utilização de vestimentas, adereços e maquiagens que propiciem a sedução dos 

clientes e ressaltem a beleza dos corpos, não se submetendo ao dever de austeridade das 

vestimentas imposto pelos padrões da moda, os quais adjetivam as pessoas como “elegantes” ou 

“vulgares”, reforçando a distinção pessoal estereotipada e a estigmatização a que estão sujeitas as 

trabalhadoras sexuais. Por outro lado, como dito acima, a estigmatização pela vestimenta extrapola 

as trabalhadoras sexuais, sendo utilizada para classificação de todas as mulheres, bem como sendo 

utilizado, oportunistamente, pelos homens para a prática de violência sexual, como um código 

silencioso de permissividade sexual, utilizado para justificar o descontrole daquele que violenta, 

como mais uma representação da “cultura do estupro”. 

A discriminação espacial se impõe ainda pela utilização da linguagem para designação das 

prostitutas, considerada a distinção, existente desde a antiguidade, dessas mulheres de acordo com 

a classe social a que pertencem, com a classe social para a qual presta os seus serviços e pelo valor 

por elas cobrado para a prestação dos serviços sexuais. O obscurantismo do ofício é imposto a 

todas, tanto às trabalhadoras das ruas quanto às pertencentes à chamada prostituição de luxo. 

Porém, às primeiras a designação reforça o caráter excludente imposto pela moral: são putas, “tias”, 

                                                 
142 “Para o homem medieval, a sobreposição de planos, ou seja, as listras eram sinônimo de confusão mental, sendo 

assim eles as aplicavam naquilo que era difícil de classificar, que era sinônimo de confusão, e por isso, demoníaco: as 

prostitutas”. (TRIZOLI; PUGA, 2006, p. 560).   
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enquanto as profissionais que cobram valores mais altos (o que é determinado, sobretudo, pela 

aparência e pela idade da mulher) são denominadas “modelos” (LOPES, 2015)143, profissão de 

prestígio na sociedade ocidental. 

A dominação que se impõe pela discriminação espacial, faz surgir, ainda, prática comum 

entre as trabalhadoras sexuais que é a ocultação de seus nomes pela utilização de apelidos que as 

identifiquem ou pseudônimos, como forma de preservação da identidade dessas mulheres, 

decorrentes da invisibilidade imposta ou desejada.144 A prática ainda ocorre e é facilmente 

verificada pela simples leitura do caderno de classificados dos jornais e pelos diversos anúncios de 

prestação de serviços sexuais disponíveis na Internet, os quais, entretanto, não se prestaram a alterar 

de forma definitiva o obscurantismo do trabalho sexual. 

É fundamental que se perceba a privação política e a privação existencial das prostitutas, 

por via da guetização de suas vidas. O submundo suporta nos ombros o peso de suportar o mundo, 

estando abaixo dele, sustentando seus desejos íntimos, “inconfessáveis” à boa moral religiosa, 

servindo de tapete para onde se varrem para baixo o fetiche social. Apresenta-se, assim, como uma 

das mais complexas formas de resistência às imposições morais a sobrevivência da prostituição 

nos espaços urbanos. A existência velada das trabalhadoras sexuais, nos lugares onde não há a 

regulação do trabalho sexual, revela a intocabilidade da igualdade normativa formal. Contudo, sua 

vida pulsante se manifesta nas artes, como se verá a seguir. Como se viessem a superfície buscar 

um pouco de ar fresco, como um pedido de socorro, para que se resgate a sua vitalidade. 

Ao longo dos séculos, a exclusão social foi pintada, esculpida, desenhada, musicada e 

escrita, contribuindo para a maior de todas as artes dessas mulheres, parafraseando Bertold Brecht, 

que é a arte de existir.  

 

                                                 
143 Roberto Florentino da Silva (2013, p. 100), ao pesquisar a prostituição em São Paulo, relata a existência de uma 

“pasta rosa”, com “modelos” que prestam serviços sexuais “de luxo”, acessível a um clube seleto de clientes, dentre 

os quais grandes empresários, jogadores de futebol e políticos. Essas mulheres, além de se prostituírem, possuem 

outros trabalhos aceitos pela sociedade, como, por exemplo, assistentes de palco em programas de televisão, modelos 

em exposições e feiras, etc.   
144 No Estado de Minas Gerais, no período colonial, onde vicejava a prostituição em virtude da mineração, a prática 

de adoção de apelidos foi largamente utilizada: “As prostitutas eram identificadas por apelidos nas comunidades em 

que habitavam. Surgiam assim “Sopinha”, “Cachoeira”, “Rabada”, “Pisca”, “Comprimento”, “Foguete”, “A mãe do 

mundo” e muitos outros. O estigma da prostituição agora aparecia acompanhado desses depreciativos que reforçavam 

a desclassificação social de mulheres negras, mulatas, carijós empurradas para aquela prática”. (FIGUEIREDO, 2006, 

p. 157). 
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2.4 Invisibilidade social dissociada: arte e prostituição 

 

A importância da arte para a visibilidade das prostitutas reside no fato de que, quando não 

censurada, a arte revela os acontecimentos sociais de forma não-oficial, permitindo ampla 

manifestação, muitas vezes, sem o crivo moral, religioso, político, jurídico e econômico145. A arte, 

pelo menos em tese, se apresenta como a consolidação da liberdade de expressão, utilizando-se das 

figuras emocionais, fantasiosas, criativas ou (sur)realistas, como (consciente ou inconsciente) 

forma de reprodução da realidade vivenciada pela sociedade, naquele espaço de tempo, mas, 

movendo-se, atemporalmente, aos sentidos de quem as admira. 

As prostitutas são retratadas pela arte, desde a antiguidade, como forma de se quebrar os 

tabus construídos pela moral sexual durante toda a História. É possível encontrar as mais diversas 

representações, com as impressões morais dos artistas que as produzem, ora imprimindo a rejeição, 

o desprezo, a visão sanitarista, bem como a concepção pecaminosa influenciada pela religião, ora 

imprimindo o realismo do ambiente e das situações vivenciadas, ora expressando os recônditos da 

sexualidade incônscia, mas latente.  

Os adjetivos que se referem à arte que retrata a prostituição também são diversos: erótico, 

pornográfico, explícito, vulgar, obsceno, os quais abrem diversas possibilidades para os que se 

deparam com o trabalho sexual representado artisticamente. Isso porque a arte erótica expõe os 

desejos humanos de busca do prazer, é forte elemento psicanalítico de entrega ou de luta contra 

aquilo que se sente, causando diversos efeitos na mente e no corpo, da excitação à repulsa146.  

Daí a imposição de censura e advertências, em diversos momentos, em diversos lugares, 

daí a ocultação em lugares próprios (no fundo das livrarias, no fundo das locadoras), como 

integrante do processo de castração e ocultação sexual pedagógica própria do vitorianismo que se 

estende à contemporaneidade147. 

Além disso, a nudez, lida, ouvida ou vista, atiça de forma irresistível a curiosidade e desvela 

o que se insiste em esconder com roupas, vergonhas, pudores, e se revela como mais uma fonte de 

                                                 
145 Não de forma absoluta. Como se verá na obra de Marcuse, a arte também se presta ao utilitarismo capitalista.  
146 “O espírito humano está exposto às mais surpreendentes injunções. Incessantemente ele tem medo de si mesmo. 

Seus movimentos eróticos o aterrorizam. A santa se desvia com pavor do voluptuoso: ela ignora a unidade entre as 

paixões inconfessáveis deste e as suas próprias. Entretanto, é possível buscar coesão do espírito humano, cujas 

possibilidades se estendem da santa ao voluptuoso”. (BATAILLE, 2014, p. 29). 
147 Não estou desprezando a necessidade de limitação etária às manifestações artísticas, decorrentes da inapropriedade 

do conteúdo a crianças e adolescentes, mas sim o silenciamento que se impõe a manifestações artísticas de conteúdo 

sexual.  
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acesso ao conhecimento. Conhecimento sobre si, conhecimento sobre o mundo, conhecimento 

sobre a dominação que se exerce por meio do sexo148. A exposição de tais “vulgaridades” é também 

a exposição da complexa natureza humana, que rejeita, desejando, em exercício contínuo da 

necessidade imposta de se colocar limites à invasão do desejo pelo prazer, do desejo pelo sexo149. 

Tais limites refreiam e, paradoxalmente, propulsionam a transgressão.  

Algumas distinções são feitas, portanto, para classificação da arte sexual. O termo erótico, 

inicialmente, se referia à simbologia do amor, em referência ao deus grego Eros (MOURA, 2014). 

Eram consideradas eróticas as representações artísticas que figuravam o amor150. Posteriormente, 

o erotismo nas artes passa a representar as relações sexuais com cunho afetivo ou não151. O que 

difere o erotismo da pornografia é que, embora ambos tenham como propósito despertar o desejo 

sexual, o erotismo se manifesta de forma obscena ou não, enquanto a pornografia expõe o sexo, 

não apenas sugerindo a prática.  

Etimologicamente (MOURA, 2014, p. 13), a palavra pornografia deriva do grego e se refere 

às representações sobre a prostituição (pòrne + graphè). Assim, a pornografia nasce com o objetivo 

                                                 
148 “Na arte erótica, a verdade é extraída do próprio prazer, encarado como prática e recolhido como experiência; não 

é por referência a uma lei absoluta do permitido e do proibido, nem a um critério de utilidade, que o prazer é levado 

em consideração, mas, ao contrário, em relação a si mesmo: ele deve ser conhecido como prazer, e portanto, segundo 

sua intensidade, sua qualidade específica, sua duração, suas reverberações no corpo e na alma. Melhor ainda: este saber 

deve recair, proporcionalmente, na própria prática sexual, para trabalhá-la como se fora de dentro e ampliar seus 

efeitos. Dessa forma constitui-se um saber que deve permanecer secreto, não em função de uma suspeita de infâmia 

que marque seu objeto, porém pela necessidade de mantê-lo na maior discrição, pois segundo a tradição, perderia sua 

eficácia e sua virtude ao ser divulgado. A relação com o mestre detentor dos segredos é, portanto, fundamental; somente 

este pode transmiti-lo de modo esotérico e ao cabo de uma iniciação em que orienta, com saber e severidade sem 

falhas, o caminhar do discípulo. Os efeitos dessa arte magistral, bem mais generoso do que faria supor a aridez de suas 

receitas, devem transfigurar aquele sobre quem recaem seus privilégios: domínio absoluto do corpo, gozo excepcional, 

esquecimento do tempo e dos limites, elixir de longa vida, exílio da morte e de suas ameaças”. (FOUCAULT, 1988, 

p. 57). 
149 “A nudez do corpo humano é a sua imagem, isto é, o tremor que o torna cognoscível, mas que permanece, em si, 

inapreensível. Daí o fascínio totalmente especial que as imagens exercem sobre a mente humana. E precisamente 

porque a imagem não é a coisa, mas a sua cognoscibilidade (a sua nudez), não manifesta nem significa a coisa; e, 

todavia, visto que não é mais do que o doar-se da coisa ao conhecimento, o seu despir-se das vestes que a cobrem, a 

nudez não é diferente da coisa, ela é a própria coisa”. (AGAMBEN, 2014, p. 121). 
150 Georges Bataille diferencia o erotismo do ato sexual como atributo exclusivamente humano: “A atividade sexual 

de reprodução é comum aos animais sexuados e aos homens, mas, aparentemente, apenas os homens fizeram de sua 

atividade sexual uma atividade erótica, ou seja, uma busca psicológica independente do fim natural dado na reprodução 

e no cuidado com os filhos”. (BATAILLE, 2014, p. 35). 
151 “O erotismo é, podemos resumi-lo, uma sexualidade consciente. Consciente do que se faz, do que se sente, 

consciente do outro, dele próprio. É esta consciência que proporciona a “arte” de fazer amor. Normalmente associa-se 

o corpo de uma mulher ao erotismo. Mas o caráter erótico associa-se ao corpo feminino, sensual, quase exposto por 

sugerir formas por trás de algo e joga com a percepção sem mostrar as formas na totalidade. É esse suspense, essa 

curiosidade que cria o erotismo e todo esse conceito. Etimologicamente, os conceitos «sensualidade» e «sentidos» têm 

significados muito próximos do conceito de Erotismo. Isto porque a sensualidade tem a ver com o que mexe com os 

sentidos. O erotismo pode ou não evitar a exposição direta dos órgãos sexuais mas, mesmo evitando-o, conterá sempre 

um cariz de excitação sexual”. (MOURA, 2014, p. 12). 
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de representar, ora como estudo, ora como arte, a prostituição. Atualmente, refere-se ao material 

artístico, em sua totalidade, que explicitam as relações sexuais, não cingindo-se tão somente à 

prostituição. A pornografia é, portanto, composta de materiais mais explícitos do que a produção 

erótica, expõe genitálias, a prática das diversas formas de relações sexuais, substituindo o 

imaginário afetivo pelo sexo puro, não no sentido de pureza, castidade, candura, mas apresentando 

o sexo em mais uma das formas como ele ocorre: a sedução, o despertar do desejo e a consumação 

do ato, não necessariamente presentes todas essas etapas, e muitas vezes selvagem, violento, sem 

os recursos imagéticos idílicos do romance. A pornografia ora se vale da teatralização que precede 

a consumação do sexo, ora a dispensa, escancarando o objetivo dos encontros sexuais, daí a 

repugnância gerada em diversos espectadores, e a atração exercida em tantos outros.  

Tem-se, portanto, que a distinção entre erótico e pornográfico possui nuances muito 

subjetivas, cuja classificação moral e artística depende do espectador ou do leitor. De forma 

simplificada, dividiu-se o erótico e o pornográfico entre a sugestivo e o explícito, razão pela qual 

este último é desconsiderado como expressão artística, mas simples produto mercadológico a favor 

da satisfação da lascívia. Contudo, para este trabalho, cuja proposta é o despir-se de todos os 

julgamentos morais, como visto, introjetados para que se exerça mais uma forma de dominação, a 

pornografia será considerada arte, tal e qual a produção erótica, sendo dela uma espécie, e não 

elemento distinto, até porque, em várias obras, as quais serão citadas, há a mescla, o que dificulta 

a distinção. Tratam-se de histórias com pano de fundo afetivo, mas com cenas sexuais 

detalhadamente descritas. 

Além disso, a pornografia retrata a realidade do trabalho sexual. Não há uma relação afetiva 

que justifique a consumação do ato, mas a existência do desejo por prazer, a prestação do serviço 

e o pagamento.  

Entretanto, a representação da prostituição na arte não se restringirá às conotações eróticas 

e pornográficas, pois dependerá do movimento artístico ao qual pertence a obra. Por exemplo, no 

Romantismo, será visto que a representação da prostituição na literatura e nas artes plásticas será 

de forma a buscar, pelo amor, a redenção do trabalho sexual, normalmente, pelo casamento, mas 

finais trágicos também ocorrem.  

Importante recurso linguístico para a produção artística sexual é a utilização de metáforas 

para descrição dos órgãos sexuais, para descrição do ato sexual, para descrição das pessoas 

envolvidas no ato, ora como elemento fantasioso, ora para driblar as imposições censoras, bem 
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como para atrair um maior número de pessoas que expiam as culpas dos desejos, quando o sexo 

não aparece de forma explícita. As metáforas são utilizadas em toda a produção artística erótica, 

desde o período antigo. Alguns desses recursos serão citados ao longo deste tópico.  

Na China clássica, entre os séculos XII e IX a.C, houve forte produção artística erótica, com 

a utilização da metaforização, enaltecendo as relações sexuais e os efeitos do orgasmo sobre o 

corpo, valendo-se da associação religiosa e de elementos míticos (STEARNS, 2010, p. 49).  

Também escrito no período clássico, aproximadamente nos séculos V e VI a.C, a Índia, por 

influência da vertente tântrica do Budismo produziu um dos livros mais impactantes e influentes 

da literatura mundial, o qual, ainda hoje, é referenciado como fonte da produção literária erótica. 

O Kama Sutra (VATSYAYANA, 2012) propaga a filosofia transcendental de representação do 

amor e de retidão em todos os aspectos da vida, pela união sexual (LABORDE, 2006, p. 40), para 

além da sua utilização como um manual de posições sexuais. Na quarta parte do livro, há seis 

capítulos destinados às cortesãs, os quais dispõem sobre o comportamento mais atrativo para os 

clientes, os tipos de clientes desejáveis, quais homens devem ser evitados, as razões que levam 

uma mulher a se prostituir, a melhor forma de gastar o dinheiro advindo do trabalho sexual, como 

deve se comportar a cortesã que viva com um homem, como afastar um homem indesejável, as 

melhores formas de obter dinheiro com o trabalho de cortesã, os tipos de cortesã, dentre outras.  

A visibilidade dada pelo Kama Sutra às prostitutas decorre da integração destas na 

sociedade hindu, a qual era exercida sob a forma doméstica (tamanha a integração das prostitutas 

à sociedade, as prostitutas aguardavam pelos clientes nas janelas de suas próprias casas), sem a 

discriminação à qual foram submetidas após o contato com o ocidente, o que fica claro de início: 

“Ao se unirem aos homens, as cortesãs desfrutam o prazer sexual e, ao mesmo tempo, conseguem 

seu próprio sustento” (VATSYAYANA, 2012). Chega a ser surpreendente a naturalidade com a 

qual o Kama Sutra aborda o trabalho sexual152, a dignidade conferida às mulheres pela simples 

descrição corriqueira de sua atuação e os aconselhamentos, como um livro de auto-ajuda 

qualquer153, como deveria ser tratado o trabalho sexual, caso não se tivesse imposto sobre a 

                                                 
152 “Há certas mulheres que buscam o amor, há outras que buscam o dinheiro; para as primeiras, as maneiras de amar 

são descritas nas partes anteriores deste livro, enquanto as maneiras de ganhar dinheiro, praticadas pelas cortesãs, são 

descritas nesta parte”. (VATSYAYANA, 2012). 
153 Contudo, a importância do Kama Sutra ultrapassou a literatura ganhando ecos como medida preventiva de saúde 

pública no estado de Bengala Oriental, na Índia, diante da forte incidência de AIDS na região. O governo estadual, em 

2003, pressionado pelas organizações de prostitutas locais, passou a ministrar cursos, fundados no Kama Sutra, de 

posições sexuais que possibilitassem menor contato de forma a evitar a transmissão do vírus HIV, pois há a recusa dos 

clientes na utilização de preservativos (BHAUMIK, 2003). 
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sociedade ocidental a moralidade que invisibiliza, exagera e transforma em tabu prática tão 

corriqueira.   

O erotismo na arte grega se apresenta pela representação de Afrodite a qual crê-se como 

protetora das prostitutas (STEARNS, 2010, p. 64). Além da evocação mitológica, há a retratação 

artística da sociedade grega antiga, inclusive a prostituição, por diversos artistas, como por exemplo 

Nikosthenes, cujas obras datam do século VI a.C., e Polygnotus, cujas obras datam do século IV 

a.C., que retratam mulheres em taças, sobre as quais há interpretações de que seriam prostitutas de 

acordo com a análise dos costumes da época, por exemplo, as prostitutas não eram retratadas no 

interior do espaço doméstico (LESSA, 2011, p. 116)154. Abaixo, uma das esculturas retratando uma 

prostituta e seu cliente, cuja autoria é de Polygnotus, em 430 a.C., a qual se encontra exposta no 

Museu Nacional de Arqueologia de Atenas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Entretanto, Fábio de Souza Lessa (2011, p. 109) adverte ao comentar sobre uma taça de figuras vermelhas que, em 

tese, retrataria uma prostituta ateniense: “No centro da taça de figuras vermelhas temos uma mulher nua, descalça e 

tendo o seu cabelo preso em forma de coque, fazendo uso da auto-estimulação sexual por meio de dois instrumentos 

fálicos, como um aceitável desafogo para o seu apetite sexual se partirmos do princípio de que uma das virtudes das 

esposas legítimas é não se deixarem ser vistas nuas e que a sociedade ateniense esperava delas uma vida sexual contida, 

poderíamos afirmar que a personagem representada na imagem é uma prostituta. Mas se tivermos em mente que o 

discurso ideológico forjado por uma dada sociedade pode com frequência não corresponder às suas práticas sociais e 

que as esposas atenienses poderiam não ser tão passivas quanto o esperado pelos homens, não teremos problemas em 

defender a hipótese de que a personagem pintada no medalhão da taça é uma esposa legítima demonstrando sua 

insatisfação quanto a baixa frequência das relações sexuais no casamento. Na cena também fica clara a euforização 

por parte do pintor da sexualidade e do prazer femininos”. (LESSA, 2011, p. 109). 
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IMAGEM  1 - Taça de figuras vermelhas retratando uma cortesã recebendo o dinheiro de um cliente 

 

 
Fonte: POLYGNOTUS, 430 a.C. 

 

Além das representações nas artes plásticas, a sociedade grega clássica também produz 

vasta obra literária erótica, sobretudo sob a forma de poemas, os quais retratam os hábitos sexuais 

da época, incluindo a atuação das cortesãs ou características a elas relacionadas, como no seguinte 

texto de Filodemo, autor grego do século I a.C.: 

 

 Ah, seus pés e pernas, as coxas por que morro e com razão, 

suas nádegas e espáduas, seu pentelho, 

ah, os seus seios, os seus ombros, a esbeltez do seu pescoço, 

ah, seus braços, seus olhos que me endoidecem, 

ah, seu andar estudado, e os beijos de língua incomparáveis, 

ah, seus gritos de bacante a me chamar. 

Ela é bárbara, meretriz e não recita Safo? Acaso 

Não amou Perseu uma indiana, Andrômeda? (FILODEMO, 2006, p. 33). 

 

Em Pompeia, cidade portuária da Itália, as prostitutas são retratadas nas paredes do Lupanar, 

em “cerca de cento e quarenta grafites”, como observou Renata Senna Garrafoni (2010, p. 8), dentre 
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os quais em vários se inscrevem o verbo “futere”, aludindo à virilidade masculina e aos atos sexuais 

que ali eram praticados155. 

 

IMAGEM  2 – Pintura em Pompeia, Itália 

 
Fonte: Rangel (2016) 

 

A literatura romana antiga valeu-se da figura da prostituta Messalina para criticar a estrutura 

política do Império e sua decadência moral (FENTON, 2006, p. 6). Messalina era esposa do 

Imperador Cláudio, durante a noite frequentava um bordel disfarçada, em Roma, atendendo a 

clientes (ESTEFAM, 2016, p. 157). Contudo, por uma análise feminista, pode-se afirmar que as 

críticas dirigidas contra Messalina dizem respeito à simbologia da transgressão com a dominação 

masculina (FENTON, 2006, p. 4). Messalina é tão forte símbolo da infâmia dirigida contra as 

mulheres que vendem sexo que o seu nome se converteu em vocábulo para se referir às prostitutas 

(MICHAELIS, 2016). 

                                                 
155 “Os romanos chegaram a acrescentar ao panteão um deus, Príapo, associado à sexualidade e à fertilidade, sempre 

retratado como um pênis ereto (e em geral gigantesco). As representações artísticas de Príapo eram comuns, mesmo 

nas casas mais simples, e um conjunto de poemas escritos sob seu nome tratava de temas extremamente obscenos e 

ligados à luxúria feminina. Obviamente, as casas da elite romana exibiam representações mais contidas do que as casas 

de família de extrato social mais baixo – estas últimas às vezes incluíam, por exemplo, cenas de sexo oral, sexo anal e 

sexo com animais. Com o tempo, à medida que o Império Romano tornou-se mais próspero, até por fim entrar nas 

primeiras fases de declínio, a arte mais explicitamente sexual foi sendo incrementada. A arte que sobrevivem em 

Pompeia, a cidade sepultada sob uma chuva de cinzas vulcânicas, mostra claramente essas diferenças e tendências (é 

engraçado notar que no século XX algumas das cenas mais picantes, incluindo representações de Príapo, coisas que 

para os romanos eram vistas com a maior naturalidade, passaram a ser exibidas em ambientes reservado, acessíveis 

apenas para turistas dispostos a pagar uma taxa adicional, porque consideradas inapropriadas para todos os visitantes). 

De maneira mais clara do que na Grécia, a presença de uma arte sexualidade em casa e banhos públicos significava 

que esse tipo de material era igualmente acessível a mulheres e homens”. (STEARNS, 2010, p. 65). 
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A produção artística medieval foi influenciada pela produção greco-romana clássica. 

Entretanto, sobre as produções artísticas pesavam a imposição moral do Cristianismo, que as 

limitavam, em detrimento da forte produção artística religiosa. Assim, embora o período medieval 

tenha reduzido significativamente as representações eróticas, tem-se algumas peças que revelam a 

prostituição no período, como o trovadorismo ibérico, em que as prostitutas eram referidas como 

“soldadeiras” (em virtude de suas relações com os soldados) (BARROS, 2005)156. 

Na Literatura, a metaforização foi recurso amplamente explorado para se evitar a proibição. 

As obras mais explícitas eram demonizadas pela Igreja (STEARNS, 2010, p. 89). Após o século 

XIII, com o crescimento das cidades, tem-se o aumento da produção erótica na Europa, destacando-

se os fabliaux, fábulas francesas que aludiam ao sexo, ao narrar o cotidiano das cidades, cujas 

personagens eram as pessoas que integravam este cenário, dentre elas, as prostitutas, utilizando-se 

da linguagem coloquial e despudorada em suas reproduções. Os fabliaux influenciaram a obra “Os 

contos de Cantuária” de Geoffrey Chaucer, escrita no final do século XIV, a qual expõe as mulheres 

como santas ou prostitutas (VIZIOLI, 1988, p. 11), sendo estas últimas retratadas como aliadas aos 

bandidos dos contos, como no “Conto do Frade”: 

 

Aquele ladrão traiçoeiro, o beleguim, – continuou o Frade, – dispunha da ajuda de muitas 

prostitutas, seus chamarizes para os falcões desta Inglaterra; e elas descobriam todos os 

segredos para ele. Era uma colaboração antiga, visto que havia muito elas funcionavam 

como suas agentes particulares. Assim procedendo, auferia lucros consideráveis, e o 

próprio patrão não tinha idéia de quanto o seu servo amealhava. Mesmo sem ordem 

                                                 
156 Não somente as religiões cristãs se voltaram contra a arte erótica. A expansão do islamismo também foi contrária à 

exaltação artística da sexualidade, porém, tal como no cristianismo, sem a eliminação de todas as obras, como narra 

Peter N. Stearns (2010, p. 101): “Na literatura, entretanto, havia uma expressividade ampla e variada. Dispunha-se de 

material relativamente farto contendo instruções sexuais, incluindo como manter ou aumentar a potência masculina ou 

que tipo de cosméticos as mulheres poderiam utilizar para incrementar a excitação do homem. O conhecimento árabe 

de afrodisíacos era rotineiramente incluído em manuais sexuais, tais como o livro do rejuvenescimento no poder da 

concupiscência, de Ahmad bin Sulayman, com atenção particular às ervas que aumentavam o tamanho do pênis – 

tópico raramente mencionado nos livros europeus do mesmo período. A poesia amorosa era abundante, parte dela com 

conteúdo sexual. Em 828 um erudito perguntou a um poeta beduíno o que era o amor, e a resposta foi: ‘É o amante 

trocar olhares constantes com a amada e os dois se beijarem repetidamente, isso já é quase o paraíso’. Ao que o erudito 

respondeu que para os homens da cidade a definição era mais simples. ‘Você abre as pernas dela e penetra’. Alguns 

autores insistiam na ideia de que o amor era uma expressão da alma, não do corpo. Entrementes, um livro publicado 

em 984 afirmava que a mulher, ‘não tem outra coisa em mente a não ser uma maneira de erguer as pernas dela’. A 

famosa coleção As mil e uma noites contém diversas histórias sexuais, incluindo relatos de infidelidade feminina: as 

mulheres eram vistas como seres interessantes, mas dominados pela paixão, aprioristicamente infiéis. O jardim 

perfumado, de Nefzawi, era outra obra que descrevia prazeres sexuais, de maneira menos incisiva, sem seguir o 

programa islâmico. Diversos poetas também escreveram com tintas favoráveis sobre a homossexualidade. Wallada bin 

al-Mustai, uma princesa do século XI, atacou as convenções islâmicas celebrando explicitamente seus casos de amor. 

Em outras palavras, o islamismo abriu a porta para avaliações favoráveis da atividade sexual; ao mesmo tempo, durante 

a maior parte do período clássico, não dominou inteiramente a produção cultural relevante. O resultado foi uma 

considerável efusão de obras”.  
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superior, costumava intimar ao tribunal da Inquisição, com ameaças de excomunhão, os 

pobres ignorantes, que, para se safarem, alegremente recheavam sua bolsa e, ainda por 

cima, lhe pagavam rodadas de cerveja na taverna. Como Judas, levava a sua bolsinha 

inseparável; e, assim como Judas, também era ladrão. Não entregava ao arcediago nem a 

metade do que recolhia. Tratava-se, portanto, – para um quadro completo de suas 

qualidades, – de um ladrão, de um beleguim e de um devasso. As mulheres a seu serviço, 

em combinação com ele, denunciavam a seus ouvidos o homem com quem dormiam, fosse 

ele Sir Robert ou Sir Hugh, ou simplesmente Ralph ou Jack. Imediatamente, enviava-lhe 

o beleguim uma intimação forjada, convocando-o ao Capítulo juntamente com a pecadora; 

ele então esfolava o homem, deixando livre a mulher. E ainda dizia: “Amigo, em 

consideração por você, vou riscá-la do nosso livro negro. Não precisa preocupar-se com 

ela. Sou seu amigo, e estou aqui para ajudá-lo no que for possível.” Sem dúvida alguma, 

o que ele fazia em matéria de extorsão não dá para ser contado nem em dois anos. Não há 

neste mundo cão de caça que possa distinguir pelo faro o gamo ferido dos outros gamos, 

como ele era capaz de distinguir um libertino esperto de um adúltero ou de um amante. 

Afinal, disso dependia a sua renda, e, portanto, era nisso que aplicava o seu talento. 

(CHAUCER, 1988, p. 119). 

   

No Renascimento, período de forte influência religiosa sobre as produções artísticas, as 

prostitutas foram retratadas em cenas que enaltecem a redenção ou a conversão religiosa ou cenas 

representativas de desvio moral e sofrimento, como na pintura “Dante: Divina Commedia”, de 

Sandro Botticelli (1480): 

IMAGEM  3 - “Dante: Divina Commedia” 

 
Fonte: BOTTICELLI, 1480. 

 

Não somente por figurarem nas obras que as prostitutas tiveram visibilidade na arte 

renascentista, as prostitutas eram modelos utilizadas pelos artistas para a pintura, inclusive nas 
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obras de cunho religioso, como por exemplo, “A morte da virgem”, pintado de 1604 a 1606, por 

Caravaggio (1606), cuja modelo era prostituta.  

 

IMAGEM  4 - A morte da virgem 

 
Fonte: CARAVAGGIO, 1606. 
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Carla Silva, Maria Antónia Mateus e Óscar Nogueiro (2007, p. 64) noticiam que a Igreja 

Santa Maria Scala recusou o quadro supra reproduzido “Morte da virgem” (1605-1606), por 

ausência de decoro, em virtude de Caravaggio ter usado como modelo uma prostituta que “grávida 

se  suicidara, atirando-se às águas do rio Tibre. Representou-a num ambiente de pobreza extrema 

“inchada e com as pernas a descoberto” (Baglione, 1642). O quadro foi obviamente motivo do 

maior escândalo, recusado pelas Carmelitas e comprado mais tarde pelo representante do Duque 

de Mântua, o pintor Peter Paul Rubens!”. 

O Japão também tem a cultura modificada no período, havendo inovação no teatro, no 

século XVI, com a criação do gênero “kabuki”, importante instrumento artístico de visibilidade das 

prostitutas, pois as peças eram escritas por mulheres, dentre as quais prostitutas e ex-prostitutas, 

com viés erótico e muito sensual, o que levou à proibição da participação de atrizes pelo governo, 

em 1629, passando o papel das mulheres a serem desempenhados por homens (STEARNS, 2010, 

p. 112).  

Somente no século XVII tem-se o aumento da produção literária erótica na Europa, 

destacando-se a produção espanhola, tendo como um dos principais representantes o poeta Luis de 

Gôngora y Argote, o qual produziu uma série de letrilhas sexuais, utilizando-se de metáforas para 

a descrição dos órgãos e atos sexuais, bem como para retratar a prostituição: 

 

Sou touqueira e vendo toucas, 

meu cofre é como o das outras, 

pequeno, bem encourado, 

e se abre com qualquer chave 

conquanto primeiro pague 

quem for abrir o toucado   

pois eu não vendo fiado 

como outras touqueiras loucas. (ARGOTE, 2006, p. 83)157. 

 

No período, na Inglaterra, além da produção literária, destacando-se aqui a publicação da 

obra “The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders”, em 1722, por Daniel Defoe, 

que narra a história de Moll Flanders que, após exercer a prostituição, encontra a redenção pela 

conversão religiosa (DILTMORE, 2006, p. 318), as artes plásticas também voltaram-se para a 

sexualidade. Destaca-se a obra “A Harlot’s Progress” (A trajetória de uma meretriz), de Willian 

Hogarth, produzida entre 1730 e 1732, a qual ilustra, em seis lâminas, a vida de uma prostituta, 

                                                 
157 Cofre e chave eram palavras utilizadas para representação metafórica dos órgãos sexuais, respectivamente, feminino 

e masculino. (COSTA, SEPULCRI, 2006, p. 83). 
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Moll Hackabout, da sua chegada a Londres até a sua morte, pois, acometida por doença venérea. 

A obra foi sucesso imediato, cujas gravuras foram vendidas para centenas de pessoas de diversas 

classes sociais (DABHOIWALA, 2013, p. 483), o que demonstra o interesse da sociedade inglesa, 

regida pela moral protestante, pela atividade sexual alheia, incluindo, a prostituição158. A figura 

abaixo, a segunda da série, retrata Moll como amante de um judeu rico159: 

 

IMAGEM  5 – Gravura de William Hogarth “A Harlot’s Progress”. 

 
Fonte: HOGARTH, 1732. 

 

                                                 
158 “Algumas culturas anteriores já haviam demonstrado um insólito interesse por mulheres promíscuas. Na Itália 

renascentista, muitas cortesãs tinham alcançado uma fama e um renome literário consideráveis. O mesmo acontecera 

com as gueixas de maior destaque no Japão pré-moderno. Os próprios observadores ingleses ficavam especialmente 

impressionados com o status das meretrizes em períodos clássicos, pois sua proeminência parecia prefigurar a 

celebridade das mulheres imorais na sociedade contemporânea, e ilustrar a riqueza e o poder incalculáveis que elas 

eram capazes de acumular” (DABHOIWALA, 2013, p. 490). 
159 “Moll is mistress to a wealthy Jewish man. She creates a diversion to allow a second lover to escape” (HOGARTH, 

1732). 
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Contudo, até então, nenhum autor havia ousado como o Marquês de Sade (SADE, 1983) na 

produção artística erótica, desafiando a moralidade, no século XVIII, com seus contos libertinos, 

autobiográficos de suas relações sexuais, descritas detalhadamente em suas obras ou com a 

utilização de metáforas, inclusive com prostitutas. O autor choca ao representar o sexo de forma 

violenta (daí a origem da palavra sadismo) (STEARNS, 2010, p. 151), bem como por revelar em 

vários contos a libidinagem latente na sociedade, fortemente influenciada pela religião, e a 

hipocrisia daí advinda, como na seguinte passagem da obra “A filosofia na alcova”, publicado em 

1795: 

 

Todas as moças devem procurar uma amiga livre que frequente a sociedade e lhe faça 

secretamente experimentar todos os prazeres do amor; se isso for impossível, que ela trate 

de seduzir os Argus que a cercam, pedindo-lhes que a prostituam, nem que seja preciso 

pagar-lhes com o dinheiro que ela vai receber. Há também certas mulheres que se chamam 

"alcoviteiras" e que lhes podem prestar os mesmos serviços. Que enganem toda a família, 

irmãos, primos, parentes, se for necessário, que durma com todos aqueles que possam 

esconder sua conduta. Para se prostituir, que faça o sacrifício mesmo de seus gostos e de 

suas opiniões. Ás vezes a moça cai numa intriga que não lhe agrada mas que, mais tarde, 

a conduzirá aos braços de quem a poderá cumular de gozo, e ei-la "colocada". Que ela 

nunca mais volte aos tolos preconceitos da infância: ameaças, exortações, deveres, 

virtudes, religião, conselhos, devem ser desdenhados. Que ela repudie e despreze tudo que 

a possa ligar de novo aos velhos vínculos, tudo aquilo que não a conduzir diretamente ao 

seio de impudicícia e da volúpia. (SADE, 1795). 

 

Michel Foucault ressalta a importância de Sade, inclusive na modernidade, ao colocar o 

sexo como uma tática discursiva de fuga ao puritanismo vitoriano160. Giorgio Agamben (2002, p. 

141) também enaltece a importância da obra de Sade, como precursora da anunciação biopolítica 

na qual se inscreve a sexualidade. 

Na Alemanha, a representação literária erótica de Goethe, no século XVIII, também é 

explícita: “Quanto tempo procurei uma mulher; só achava putas. Finalmente te apanhei, putinha: 

aí tive uma mulher”. (GOETHE, 2006, p. 133). 

Assim, a arte, ao se desvincular da moral religiosa em suas representações, nos apresenta o 

que ocorria nas sociedades, a despeito da repressão, pois rompe com as narrativas oficiais 

decorosas, as quais omitiam a realidade do funcionamento do corpo social, ao mesmo tempo, as 

                                                 
160 “O sexo em Sade é sem norma, sem regra intrínseca que possa ser formulada a partir de sua própria natureza; mas 

é submetido à lei ilimitada de um poder que, quanto a ele, só conhece sua própria lei; se lhe acontece de impor-se, por 

puro jogo, a ordem das progressões cuidadosamente disciplinadas em jornadas sucessivas, tal exercício o conduz a ser 

somente uma pura questão de soberania única e nua: o direito ilimitado da monstruosidade onipotente. O sangue 

absorveu o sexo”. (FOUCAULT, 1988, p. 139). 
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obras ficcionais apresentam um ideal libertário, pela representação fantasiosa de uma liberdade que 

não existia. 

No século XIX, apesar da imposição moral vitoriana, que enaltecia o sexo heteroconjugal, 

houve o aumento da produção literária erótica e pornográfica, destacando-se a propagação da obra 

de Manuel Maria Barbosa du Bocage, o que intensifica a concepção sexual como busca pelo prazer, 

e não somente a função reprodutora (STEARNS, 2010, p. 151), como no “Soneto de todas as 

putas”, abaixo transcrito:  

 

Não lamentes, ó Nize, o teu estado;  

Puta tem sido muita gente boa;  

Putíssimas fidalgas tem Lisboa,  

Milhões de vezes putas têm reinado;  

  

Dido foi puta, e puta de um soldado;  

Cleópatra por puta alcançou a coroa;  

Tu, Lucrécia, com toda a tua proa,  

O teu cono não passa por honrado: (cona)  

  

Essa da Rússia imperatriz famosa,  

Que ainda há pouco morreu (diz a Gazeta)  

Entre mil piças expirou vaidosa;  

  

Todas no mundo dão a sua greta;  

Não fiques pois, ó Nize, duvidosa  

Que isso de virgem e honra é tudo peta. 

 

Além da produção literária, as artes plásticas não ocultavam o trabalho sexual, representado 

na obra de diversos artistas, como Henri de Tolouse-Lautrec, que retratou as prostitutas da “Rue 

de Moulins” (TOULOSE-LAUTREC, 1894), no final do século XIX, em Edouard Manet, que 

retratava a prostituição na França, como na pintura Olympia: 
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IMAGEM  6 - “In the Salon of the Rue des Moulins” 

 

Fonte: TOULOSE-LAUTREC, 1894. 
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IMAGEM  7- Olympia 

 
Fonte: MANET, 1863 

 

Os intercâmbios culturais proporcionados pelo Imperialismo também permitem inferir das 

obras o voyeurismo europeu pela prostituição em outros lugares do mundo, como na obra “O banho 

turco” de Jean Auguste Dominique Ingres (1862), retratando, sob a visão antropocêntrica e 

romântica um harém, onde as mulheres se prostituíam em virtude do tráfico de pessoas. 

 

IMAGEM  8 – “The Grand Odalisque” 

 
Fonte: IGRES, 1814. 
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No teatro, a vedação moral também não se impôs totalmente, nos Estados Unidos e Canadá, 

popularizou-se o gênero vaudeville, teatro de variedades, com alusões sexuais, onde também se 

concentrava parte do trabalho sexual (STEARNS, 2010, p. 169). 

A hipocrisia e duplo padrão masculino próprios dos adeptos do vitorianismo161, que exigiam 

o comportamento pudico das esposas, mas usufruíam as disponibilidades sexuais fora do âmbito 

doméstico, se refletiram nas artes162. Há a vedação da manifestação artística sexual em diversos 

âmbitos, com o uso da censura, impedindo a proliferação de obras que enalteciam a luxúria, sob o 

temor de que o material cultural disponível influenciasse os padrões de comportamento 

impostos163. Entretanto, restou impossível a contenção do desejo humano por sexo, revelando-se a 

arte como importante instrumento para questionamento da hipocrisia, representando a vanguarda 

no prenúncio das alterações do comportamento sexual humano, bem como da insubmissão à moral 

vigente.  

Na primeira metade do século XX, as restrições subsistiam164, entretanto, se apresentava 

maior dificuldade de controle da produção artística pelo aumento da população mundial, somado 

ao forte movimento de industrialização cultural e o intercâmbio entre diversas culturas. A obra 

considerada um marco para a inauguração da arte moderna “Les Demoiselles D’avignon” (1907), 

de Pablo Picasso, a qual retrata cinco prostitutas, apresenta-se, nesse sentido, como a necessidade 

de se repensar a ocultação do desejo sexual imposta, bem como os sujeitos que se invisibilizam 

nessa ordem, chocando a sociedade da época. 

                                                 
161 Vide tópico 1.2. 
162 Contudo, em decorrência da produção de verdades irrefutáveis pela scientia sexualis, a arte erótica é ofuscada no 

ocidente, manifestando-se de forma marginal. Os países que não se renderam à influência vitoriana, experimentam, no 

século XIX, grande produção da ars erotica, como descreve Michel Foucault: “Daí, sem dúvida, a metamorfose na 

literatura: de um prazer de contar e ouvir, dantes centrado na narrativa heroica ou maravilhosa das ‘provas’ de bravura 

ou de santidade, passou-se a uma literatura ordenada em função da tarefa infinita de buscar, no fundo de si mesmo, 

entre as palavras, uma verdade que a própria forma da confissão acena como sendo inaccessível”. (FOUCAULT, 1988, 

p. 59). 
163  “No início do século XIX, muitos governos, dos dois lados do Atlântico, passaram a ser vigilantes no que tangia a 

banir arte e literatura tidas como luxuriosas. Até mesmo romances como Madame Bovary, que versavam sobre o 

adultério, foram colocados sob mira de pesados ataques. Por mais de um século, a noção de que os produtos culturais 

podiam afetar o comportamento e de que a respeitabilidade estava correndo risco influenciou profundamente os 

governos”. (STEARNS, 2010, p. 162). 
164  “As restrições à cultura pública persistiam. Após um breve período de folia e flerte com temas sexuais mais 

evidentes, Hollywood, a capital mundial da nova indústria cinematográfica, já na década de 1920, adotou regras claras 

e restritivas, incluindo a praxe de mostrar casais, inclusive casais casados, com camas devidamente separadas, e as 

mulheres usando camisolas que convenientemente escondiam seu corpo. As diferenças nacionais ficaram mais 

evidentes; a censura francesa, por exemplo, era mais leve que a britânica ou a norte-americana. Porém, pelo menos na 

Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, diversos livros pretensamente pioneiros, como O Amante de Lady Chatterley, de 

D. H. Lawrence, continuavam banidos, exceto para os turistas abastados, que simplesmente compravam as obras em 

Paris”. (STEARNS, 2010, p. 177). 
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IMAGEM  9 - Les Demoiselles d'Avignon 

 

Fonte: PICASSO, 1907 

 

Embora tenha se tentado impor a censura e banir as produções artísticas de temática sexual, 

não houve êxito no Ocidente, massificando-se a cultura erótica e revelando-se esse nicho artístico 

como de forte potencial lucrativo do que se apropriaria, logicamente, o capitalismo. 

Na literatura do século XX, as prostitutas também se destacam, como na obra Ensaio sobre 

a Cegueira de José Saramago:  

 

Sem dúvida, esta mulher vai para a cama a troco de dinheiro, o que permitiria, 

provavelmente, sem mais considerações, classificá-la como prostituta de facto, mas, sendo 

certo que só vai quando quer e com quem quer, não é de desdenhar a probabilidade de que 

tal diferença de direito deva determinar cautelarmente a sua exclusão do grémio, entendido 

como um todo. Ela tem, como a gente normal, uma profissão, e, também como a gente 

normal, aproveita as horas que lhe ficam para dar algumas alegrias ao corpo e suficientes 

satisfações às necessidades, as particulares e as gerais. Se não se pretender reduzi-la a uma 

definição primária, o que finalmente se deverá dizer dela, em lato sentido, é que vive como 

lhe apetece e ainda por cima tira daí todo o prazer que pode. (SARAMAGO, 1995, p. 31). 

 

Gabriel García Marquez também referencia as prostitutas no livro mais importante da sua 

obra, Cem Anos de Solidão, publicado em 1985, com ironia reveladora de suas atribuições: 

 

Para os forasteiros que chegavam sem amor, transformaram a rua das carinhosas matronas 

da França num povoado mais extenso que o outro e, numa quarta-feira gloriosa, trouxeram 

um trem carregado de putas inverossímeis, fêmeas babilônicas adestradas em recursos 

imemoriais e providas de toda espécie de ungüentos e dispositivos para estimular os 
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inertes, despertar os tímidos, saciar os vorazes, exaltar os modestos, desenganar os 

múltiplos e corrigir os solitários. (MÁRQUEZ, 2014).   
   

No Brasil artistas também se dedicaram a conferir visibilidade à prostituição em suas obras. 

Destaca-se nas artes plásticas Lasar Segall, lituano-brasileiro (MUSEU LASAR SEGALL, 2017), 

que retratou a prostituição na zona portuária de prostituição do Rio de Janeiro, o Mangue, como na 

obra “Casa do Mangue”, de 1929: 

 

IMAGEM  10 – “Casa do Mangue” 

 
Fonte: SEGALL, 1929. 

 

Como elemento integrante deste universo as prostitutas continuavam a protagonizar 

importantes obras de artistas já consagrados, como o desejoso Manuel Bandeira (1986), em “Vou-

me Embora pra Pasárgada”, um “país de delícias” (na descrição do próprio autor (DANTAS, 2017), 

onde “Tem prostitutas bonitas Para a gente namorar” (BANDEIRA, 1986, p. 90). Outros expunham 

a dualidade entre a hipocrisia e o desejo, como em “A puta”, de Carlos Drummond de Andrade: 

 
A puta  

 

Quero conhecer a puta. 

A puta da cidade. A única. 

A fornecedora. 

Na rua de Baixo 

Onde é proibido passar. 

Onde o ar é vidro ardendo 

E labaredas torram a língua 

De quem disser: Eu quero 

A puta 

Quero a puta quero a puta. 

 

Ela arreganha dentes largos 

De longe. Na mata do cabelo 

Se abre toda, chupante 
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Boca de mina amanteigada 

Quente. A puta quente. 

 

É preciso crescer esta noite inteira sem parar 

De crescer e querer 

A puta que não sabe 

O gosto do desejo do menino 

O gosto menino 

Que nem o menino 

Sabe, e quer saber, querendo a puta. (ANDRADE, 

1988). 

 

O dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues retrata em diversos de seus textos a prostituição, 

destacando-se a obra “Toda nudez será castigada”, escrita em 1965, que narra o amor do viúvo 

Herculano pela prostituta Geni, em um texto carregado de expressões que revelam a estigmatização 

a qual se submetem essas mulheres e o falso moralismo hipócrita de uma típica família brasileira 

(GONÇALVES, 2015). O texto ganhou os teatros brasileiros na década de 1960 e baseou filme 

homônimo, em 1973 (TODA, 2014). 

A produção artística sobre a prostituição não se limitou às artes plásticas e literatura. O 

trabalho sexual inspirou diversas composições de autores brasileiros, destacando-se a inigualável 

“Geni” de Chico Buarque (1979): 

 

De tudo que é nego torto 

Do mangue e do cais do porto 

Ela já foi namorada 

O seu corpo é dos errantes 

Dos cegos, dos retirantes 

É de quem não tem mais nada 

Dá-se assim desde menina 

Na garagem, na cantina 

Atrás do tanque, no mato 

É a rainha dos detentos 

Das loucas, dos lazarentos 

Dos moleques do internato 

E também vai amiúde 

Com os velhinhos sem saúde 

E as viúvas sem porvir 

Ela é um poço de bondade 

E é por isso que a cidade 

Vive sempre a repetir 

Joga pedra na Geni! 

Joga pedra na Geni! 

Ela é feita pra apanhar! 

Ela é boa de cuspir! 

Ela dá pra qualquer um! 

Maldita Geni! 

Um dia surgiu, brilhante 
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Entre as nuvens, flutuante 

Um enorme zepelim 

Pairou sobre os edifícios 

Abriu dois mil orifícios 

Com dois mil canhões assim 

A cidade apavorada 

Se quedou paralisada 

Pronta pra virar geleia 

Mas do zepelim gigante 

Desceu o seu comandante 

Dizendo: "Mudei de ideia!" 

Quando vi nesta cidade 

Tanto horror e iniquidade 

Resolvi tudo explodir 

Mas posso evitar o drama 

Se aquela formosa dama 

Esta noite me servir 

Essa dama era Geni! 

Mas não pode ser Geni! 

Ela é feita pra apanhar 

Ela é boa de cuspir 

Ela dá pra qualquer um 

Maldita Geni! 

Mas de fato, logo ela 

Tão coitada e tão singela 

Cativara o forasteiro 

O guerreiro tão vistoso 

Tão temido e poderoso 

Era dela, prisioneiro 

Acontece que a donzela 

(E isso era segredo dela) 

Também tinha seus caprichos 

E ao deitar com homem tão nobre 

Tão cheirando a brilho e a cobre 

Preferia amar com os bichos 

Ao ouvir tal heresia 

A cidade em romaria 

Foi beijar a sua mão 

O prefeito de joelhos 

O bispo de olhos vermelhos 

E o banqueiro com um milhão 

Vai com ele, vai, Geni! 

Vai com ele, vai, Geni! 

Você pode nos salvar 

Você vai nos redimir 

Você dá pra qualquer um 

Bendita Geni! 

Foram tantos os pedidos 

Tão sinceros, tão sentidos 

Que ela dominou seu asco 

Nessa noite lancinante 

Entregou-se a tal amante 

Como quem dá-se ao carrasco 

Ele fez tanta sujeira 

Lambuzou-se a noite inteira 

Até ficar saciado 
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E nem bem amanhecia 

Partiu numa nuvem fria 

Com seu zepelim prateado 

Num suspiro aliviado 

Ela se virou de lado 

E tentou até sorrir 

Mas logo raiou o dia 

E a cidade em cantoria 

Não deixou ela dormir 

Joga pedra na Geni! 

Joga bosta na Geni! 

Ela é feita pra apanhar! 

Ela é boa de cuspir! 

Ela dá pra qualquer um! 

Maldita Geni! 

Joga pedra na Geni! 

Joga bosta na Geni! 

Ela é feita pra apanhar! 

Ela é boa de cuspir! 

Ela dá pra qualquer um! 

Maldita Geni! 

 

Obra literária brasileira de grande importância artística e histórica é o romance Hilda 

Furacão, de Roberto Drummond, autor nascido na cidade mineira de Santana dos Ferros. A obra, 

narrada em primeira pessoa, é entrecortada por crônicas, brincando com a linearidade narrativa, 

com idas e vindas, no tempo e no espaço, entrelaçando acontecimentos cotidianos da Zona Boêmia 

de Belo Horizonte, objeto de tentativa de gentrificação. 

O autor, de forma sagaz, desde o início do texto apresenta um enigma: o que levou a “garota 

do maiô dourado”, que brilhava nas festas da aristocracia mineira, status também desfrutado por 

Hilda e sua família, a ser prostituta. 

Tramitava na Câmara Municipal projeto de lei que tinha como objetivo a retirada dos hotéis 

em que se exerciam a prostituição, bem como os demais estabelecimentos de diversão “noturna” 

do Centro de Belo Horizonte. A Zona Boêmia seria deslocada para um lugar afastado, denominado 

“Cidade das Camélias”, não fosse o protagonismo da prostituta Hilda Furacão. 

Veja-se que os projetos de lei para periferização dos locais em que exercida a prostituição 

estavam sendo aprovados em diversas cidades brasileiras, como a construção do Jardim Itatinga, 

em São Paulo, por exemplo. 

O poder político de Hilda Furacão é registrado no trecho seguinte: “- Para falar a verdade – 

disse o Pirata da Perna de Pau - em Belo Horizonte, hoje, as pessoas mais poderosas são: o 

governador, o bispo, claro, o prefeito, nem tanto, que bebe muito, o general da ID-4, o coronel da 

PM e... Hilda Furacão.” (DRUMMOND, 1994). 
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O autor testemunha, ainda, a história de amor entre Hilda Furacão e Frei Malthus, 

seminarista, amigo de Roberto Drummond. A história se passa entre os anos de 1959 a 1964, 

momento de importantes transformações históricas, destacando o autor o impacto dessas no dia a 

dia das personagens. 

Os reflexos privados das ações públicas apresentados pelo autor demonstram a 

intercomunicabilidade dessas esferas no cotidiano de uma sociedade múltipla. Nesse sentido, 

mulheres religiosas e conservadoras de Belo Horizonte, inicialmente incentivadas por Frei Malthus 

e outros grupos conservadores pró-construção da “Cidade das Camélias”, fez forte movimentação 

para a provação do projeto, incluindo a ida à Rua Guaicurus, onde se situavam os hotéis e casas de 

shows que a tradicional família mineira pretendia expurgar da cidade, juntamente com seus 

frequentadores e frequentadoras. 

Nesta ocasião, Frei Malthus se apaixonou por Hilda Furacão, a prostituta que reinava 

absoluta, no quarto 304 do Maravilhoso Hotel, onde atendia filas intermináveis de homens à sua 

espera. Diversos clientes de Hilda eram figurões políticos e militares importantes. 

No dia da votação do projeto de lei, Hilda Furacão causa furor ao comparecer à sessão na 

Câmara Municipal, onde se digladiavam favoráveis e contrários ao projeto de lei. Sutilmente, 

Roberto Drummond atribui à Hilda Furacão, a mais poderosa prostituta de Belo Horizonte, no 

início dos anos 60, a rejeição do referido projeto. 

Sem qualquer alusão à teoria biopolítica de Michel Foucault, Hilda Furacão é a aliteração 

da filosofia do pensador francês, ilustrando o exercício da dominação política pelo controle dos 

corpos. Primeiro, pela tentativa de imposição de pautas morais em Belo Horizonte e Santana dos 

Ferros, cidades onde se passam a história. Nesta última, as beatas pleiteavam a retirada do painel 

de Tarsila do Amaral da Igreja matriz, pela presença na obra da figuração de Adão nu.As prostitutas 

também foram retratadas na sétima arte, destacando-se a prostituta Vivian Ward, interpretada por 

Julia Roberts no filme Preety Woman (2005), lançado em 1990, que ainda exalta a redenção da 

prostituta de forma romantizada, na versão moderna da Cinderela. No século XXI, porém, a 

romantização dá lugar ao realismo, como em “Bruna Surfistinha” (2011), inspirado na obra “O 

doce veneno de escorpião” de Raquel Pacheco (2005), que retrata a prostituição na classe média. 

Assim, no cinema, não se tem, ainda, a abrangência da tratativa do trabalho sexual, pois, não 

retratam de forma fiel a prostituição de rua, a qual se invisibiliza nas expressões artísticas 

comerciais.  
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Na contemporaneidade o aumento da vendagem de livros com temáticas eróticas, alcança 

significativamente o público feminino, pós-revolução sexual, revelando a incontinência da busca 

pelo prazer. Nesse sentido, diversas obras modernas retratam a prostituição, a qual se expande para 

todas as formas de cultura e entretenimento, como séries e blogs, ocupando espaço e conferindo 

visibilidade ao trabalho sexual na arte digital, sendo que estas últimas possuem grande importância, 

conferindo às próprias profissionais, em registros autobiográficos, desromantizarem a retratação 

da prostituição, ao expor o cotidiano de quem vivencia o trabalho sexual, demonstrando a 

necessidade de reconhecimento, como a obra de Gabriela Leite, “Filha, mãe, avó e puta”, em 

discursos que enaltecem a necessidade de visibilidade, e manifestando a necessidade de regulação 

do trabalho sexual, como elemento conferidor de dignidade165.  

 

2.5 A visibilidade necessária 

 

Como se pode observar com a análise da antiguidade da história do trabalho sexual, a 

implementação social, econômica e política de sua invisibilidade, o seu isolamento a lugares 

determinados da cidade e a sua latência e expansão artística é imperioso que se conclua a 

necessidade revolucionária de sua visibilidade, pois um dos motivos da marginalização das 

prostitutas é que, ao contrário do imaginário comum, que as taxam como objetos, as prostitutas se 

apresentam como sujeitos. Sujeitos que rompem com o domínio moral do dever do casamento ou 

da castidade que objetificam as mulheres.  

Assim, não cabe mais nas sociedades que se pretendem democráticas a invisibilização 

dessas pessoas, sendo impossível a negativa da necessidade do sexo em todas as esferas da vida 

humana166. Invisibilizá-lo somente demonstra a sedimentação da hipocrisia, da moral religiosa e 

científica, bem como da dominação masculina (consequentemente, racial, econômica e 

                                                 
165 Várias obras serão referenciadas no próximo tópico e nos capítulos que seguem.  
166 “Portanto, não referir uma história de sexualidade à instância do sexo; mostrar, porém, como o ‘sexo’ se encontra 

na dependência histórica da sexualidade. Não situar o sexo do lado do real e a sexualidade do lado das ideias confusas 

e ilusões; a sexualidade é uma figura histórica muito real e foi ela que suscitou, como elemento especulativo necessário 

ao seu funcionamento a noção do sexo. Não acreditar que dizendo-se sim ao sexo se está dizendo não ao poder; ao 

contrário, se está seguindo a linha do dispositivo geral da sexualidade. se, por uma inversão tática dos diversos 

mecanismos da sexualidade, quisermos opor os corpos, os prazeres, os saberes, em sua multiplicidade e sua 

possibilidade de resistência às captações do poder será com relação à instância do sexo que deveremos liberar-nos. 

Contra o dispositivo de sexualidade, o ponto de apoio do contra-ataque não deve ser o sexo-desejo, mas os corpos e os 

prazeres”. (FOUCAULT, 1988, p. 147). 
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heteronormativa) sobre as pessoas se reflete pela negativa de cidadania às mulheres167 e demais 

variações de gênero que não se enquadram nos desenhos sociais costumeiros dos que oprimem. 

Não é cabível que o desejo de reconhecimento do trabalho sexual apresente-se na 

contracorrente das demandas femininas (e transexuais) por reconhecimento. É elemento necessário 

e indispensável para a consolidação da liberdade e igualdade nas sociedades contemporâneas. A 

“sociedade da informação” não pode mais se prestar ao papel de tentar desinformar ou omitir o que 

existe como prática há anos168. 

É preciso, portanto, que se rompa com o tabu imposto pelo silêncio de se vivenciar e discutir 

o sexo como única forma possível de se colocar as instâncias de controle e domínio, exercidas há 

séculos, na ordem do dia para que mudanças efetivas na estrutura social ocorram. Assim, o 

reconhecimento, a partir da visibilidade dos direitos sexuais, em toda a sua amplitude impõe a 

quebra de tabus e imposições morais que insistem em permanecer nas sociedades 

contemporâneas169. É necessário que se encare de frente a culpa imposta pela moral religiosa para 

que se permita que todas as pessoas tenham acesso igualitário à gama de direitos disponível.170   

                                                 
167 “É sobre essa outra e mais obscura face da potência que hoje prefere agir o poder que se define ironicamente 

‘democrático’. Este separa os homens não apenas e não tanto daquilo que podem fazer, mas, em primeiro lugar, e 

principalmente, daquilo que podem não fazer. Separado da sua impotência, privado da experiência do que pode não 

fazer, o homem moderno crê-se capaz de todo e repete o seu jovial ‘não há problema’ e o seu irresponsável ‘pode-se 

fazer’, exatamente quando deveria, ao contrário, dar-se conta de ser entregue em medida inaudita a forças e processos 

sobre os quais perdeu todo controle. Ele se tornou cego não às suas capacidades, mas às suas incapacidades, não ao 

que pode fazer, mas ao que não pode ou pode não fazer”. (AGAMBEN, 2014, p. 72). 
168 “Não penso que o homem tenha alguma chance de emitir alguma luz antes de dominar o que o apavora. Não que 

ele deva esperar um mundo onde não haveria mais razão para o pavor, onde o erotismo e a morte se encontrariam no 

plano dos encadeamentos de uma mecânica. Mas o homem pode superar o que o apavora, pode olhá-lo de frente”. 

(BATAILLE, 2014, p. 29). 
169 “Há dezenas de anos que nós só falamos de sexo fazendo pose: consciência de desafiar a ordem estabelecida, tom 

de voz que demonstra saber que se é subversivo, ardor em conjurar o presente e aclamar um futuro para cujo 

apressamento se pensa contribuir. Alguma coisa da ordem da revolta, da liberdade prometida, da proximidade da época 

de uma nova lei, passa facilmente nesse discurso sobre a opressão do sexo. Certas velhas funções tradicionais da 

profecia nele se encontram reativadas. Para amanhã o bom sexo. É porque se afirma essa repressão que se pode ainda 

fazer coexistir, discretamente, o que o medo do ridículo ou o amargor da história impedem a maioria dentre nós de 

vincular: revolução e felicidade; ou, então, revolução e um outro corpo, mais novo, mais belo; ou, ainda, revolução e 

prazer. Falar contra os poderes, dizer a verdade e prometer o gozo; vincular a iluminação, a liberação e a multiplicação 

de volúpias; empregar um discurso onde confluem o ardor do saber, a vontade de mudar a lei e o esperado jardim das 

delícias – eis o que, sem dúvida, sustenta em nós a obstinação em falar do sexo em termos de repressão; eis também, 

o que explica, talvez, o valor mercantil que se atribui não somente a tudo o que dela se diz como, também, ao simples 

fato de dar atenção àqueles que querem suprimir seus efeitos. Afinal de contas, somos a única civilização em que certos 

prepostos recebem retribuição para escutar cada qual fazer confidência sobre seu sexo: como se o desejo de falar e o 

interesse que disso se espera tivessem ultrapassado amplamente as possibilidades da escuta, alguns chegam até a 

colocar suas orelhas em locação”. (FOUCAULT, 1988, p. 12). 
170 “A verdade dos interditos é a chave de nossa atitude humana. Nós devemos, nós podemos saber com exatidão que 

os interditos não são impostos de fora. Isso nos aparece na angústia, no momento em que transgredimos o interdito, 

sobretudo no momento suspenso em que ele ainda atua, e em que, não obstante, cedemos à impulsão a que ele se 

opunha. Se observamos o interdito, se lhe somos submissos, deixamos de ter consciência dele. Mas experimentamos, 
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Nesse sentido, é urgente que se rompa com o repúdio moral (ESTEFAM, 2016, p. 174) que 

estigmatiza as trabalhadoras sexuais ou as relegam a docilizada função de utilidade para contenção 

dos arroubos sexuais masculinos, tanto para preservação das “boas mulheres” para o casamento e 

maternidade, como para refreamento da cultura do estupro. 

Na década de 1970, vertentes radicais do feminismo se apresentaram contra a prostituição, 

sob a justificativa de objetificação das mulheres (RAGO, 2011, p. 215), o que somente expressa 

um caráter reacionário e moralizante desta vertente feminina, pois, totalizante, como todas as 

formas de colonização dos sujeitos. Esta postura é tão segregadora quanto a estigmatização das 

prostitutas de origem religiosa ou patriarcal, demonstrando, ainda, o viés burguês do discurso, ao 

ignorar os fatores econômicos e sociais como umas das causas da prostituição. Apresentam-se, 

assim, paradoxalmente defensoras da autodeterminação feminina clamando pela regulamentação 

ou descriminalização do aborto, por ser algo que diz respeito às suas próprias vidas, e reprimem a 

regulação ou descriminalização da prostituição que se pretendem impor pelos mesmos 

fundamentos, quais sejam, autodeterminação e livre disposição do próprio corpo como elementos 

inerentes à liberdade.  

O feminismo contrário à regulação da prostituição e contrário ao próprio trabalho sexual 

ignora a necessidade de se reconhecer as demandas das próprias trabalhadoras sexuais, impondo a 

postura moralizante (com gênese no vitorianismo burguês – ao desconsiderar as formas de trabalho 

disponíveis para pessoas de classe social mais baixas, onde se concentra o trabalho sexual171), fruto 

da introjeção do antropocentrismo (VANUCCHI, 2010, p. 129) na forma de ser ver e se pensar a 

sociedade, com toda a sua complexidade e todas as diferenças existentes entre os sujeitos. 

Para tanto, diversos elementos devem ser considerados, sendo o principal deles, a demanda 

pelas trabalhadoras por reconhecimento, o que ultrapassa, por exemplo, as diversas teorias 

feministas que insistem na negativa de tal direito, sob o argumento de objetificação do corpo das 

mulheres que prestam serviços sexuais. Tais discursos revelam a repugnância das mulheres pelo 

                                                 
no momento da transgressão, a angústia sem a qual o interdito não existirá: é a experiência do pecado. A experiência 

interior do erotismo exige daquele que a faz uma sensibilidade não menor à angústia que funda o interdito do que ao 

desejo que leva a infringi-lo. É a sensibilidade religiosa que liga sempre estreitamente o desejo e o pavor, o prazer 

intenso e a angústia”. (BATAILLE, 2014, p. 62).  
171 “Uma democracia igualitária depende, portanto, do enfrentamento daquilo que faz rodar as engrenagens do gênero, 

mas também as de classe e de raça”. (MIGUEL, BIROLI, 2014, p. 14). 



130 
 

trabalho sexual172, bem como a tentativa de controlar os corpos alheios tão danosa quanto a 

dominação masculina173. Não é possível que se volte contra a prática do domínio, exercendo este 

tipo de controle, pois os efeitos são extremamente danosos para as mulheres que exercem o trabalho 

sexual, relegadas à marginalidade em que sempre estiveram, privando-as da necessária proteção 

estatal para coibição dos abusos e da exploração sexual, que se beneficiam da ilicitude e da 

invisibilidade da atividade.  

Faz-se urgente repensar a dualidade socialmente instituída que opõem as mulheres, 

desestabilizando o potencial de êxito de suas demandas, caso se unissem contra a dominação 

masculina. Não cabe mais a divisão, ainda que tão somente pela linguagem, entre “mulheres 

honestas” e “prostitutas”, pois deve-se romper com a concepção sexual de honestidade, o que 

significa a própria ruptura com a moral religiosa no âmbito dos direitos fundamentais, em nome da 

liberdade e igualdade que todas as mulheres pretendem conquistar.  

Deve-se ter em mente que esta dualidade é severa com todas as mulheres, pois define, a 

priori, seus deveres sociais, simplificando todo o potencial subjetivo às construções masculinas de 

mulher como objeto de procriação e mulher como objeto de prazer, pois, em última análise, ainda 

vivemos em uma sociedade que reifica as mulheres pela oposição entre a “mãe” e a “puta”, 

influenciada, ainda na contemporaneidade, pelos dogmas religiosos que concebem a luxúria como 

um pecado capital174. 

Portanto, é necessário que se efetive o reconhecimento do trabalho sexual e a oitiva das 

trabalhadoras que o exercem, porquanto o trabalho integra a dignidade humana, não podendo o seu 

exercício ser negado. A estigmatização leva à ambivalência de sentimentos das trabalhadoras 

sexuais sobre o orgulho e dignidade do seu trabalho, bem como pela demanda por regulação 

(OLIVEIRA, 2011, p. 170). Deve-se conceber o trabalho sexual como o trabalho intelectual ou o 

trabalho predominantemente físico, não havendo distinção em uma primeira análise, já que 

                                                 
172  “Os discursos feministas, em aparente socorro às prostitutas, também escondiam o repúdio a elas e ao que elas 

representavam. Ao considerá-las ‘pobres madalenas’, ‘vítimas do vício sexual masculino’ e ‘agentes involuntárias de 

sua própria história’, anula-se sua autodeterminação, presumindo-as vítimas vulneráveis”. (ESTEFAM, 2016, p. 174). 
173 “Muitos, por força de mandato, vão julgar a prostituição e sofrer quando souberem que ela, mesmo sendo aflição 

de alguns, é um problema de todos. E vão convencer-se de que, desde o reparo dos moralistas às teses dos sociólogos, 

tem sido o meretrício um assunto esgotado, não obstante nada se ter feito até agora. O erro foi transformar a prostituta 

num “fenômeno” antes de entendê-la como ser humano” (FRANÇA, 2012, p. 2). 
174 “Pintada com cores extravagantes pela Igreja, a luxúria constitui-se num recurso perverso para a valorização da 

fecundidade legítima, ao mesmo tempo que alimentava a função paradigmática dos papéis femininos que então se 

constituíam. A mulher luxuriosa, sem qualidades e devassa, opunha-se à santa-mãezinha. E, por extensão, opunha a 

rua à casa, o ‘trato ilícito’ e a paixão ao casamento, o prazer físico e o dever conjugal”. (PRIORE, 2009, p. 153). 
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conferido ao trabalho humano valor venal, desde o início das relações econômicas. Sob a óptica da 

mais valia, que se apresenta como a exploração do trabalho assalariado, a prostituição exercida 

voluntária e autonomamente se apresenta menos prejudicial e exploratória das trabalhadoras do 

que os contratos de trabalho ditos “tradicionais”, razão pela qual não deve haver o reconhecimento 

destes em detrimento do trabalho sexual. 

Como já dito por esta autora e por José Adércio Leite Sampaio, para além de todas as 

discussões que envolvem as origens do trabalho sexual, bem como de que forma ele se insere no 

sistema econômico vigente, sob a óptica constitucional, está se falando, por ora, da necessidade de 

visibilidade pelo Direito, pelo reconhecimento e regulação: 

 

Poderíamos discutir o tema no âmbito da filosofia política, especialmente de viés  

marxiano, em busca de uma explicação para o fenômeno e até como crítica à proposta de 

reconhecimento da profissão do prostituto como atividade regulada (ou forma de 

apropriação privada do próprio ser). Embora sejam argumentos importantes, assim como 

a instrumentalização do corpo como forma de domínio da biopolítica, estamos alguns 

passos atrás em uma posição de direito a ter direitos. Sob as luzes do liberalismo e da 

economia capitalista, a centralidade do direito ao trabalho como dimensão de dignidade 

do ser humano ou como elemento desenvolvedor da sua personalidade requer, ao menos 

estrategicamente, que se lute pela afirmação da atividade da prostituta como trabalho. 

(LOBO, SAMPAIO, 2016, p. 919). 

 

Isso porque a prostituição não pode ser concebida na simples forma comercial de compra e 

venda de atos sexuais, o trabalho sexual é fenômeno complexo, que envolve o pensamento sobre a 

necessidade de ruptura com a dominação masculina e a cultura do estupro; sobre o sistema 

econômico vigente, o rompimento das fronteiras por esse sistema e a cultura do consumo por ele 

disseminada; o aumento do tráfico de pessoas e a concepção da prostituição como fonte criminosa 

lucrativa, sobretudo pela ausência de regulação; as diferenças geopolíticas e os processos 

migratórios que envolvem o trabalho sexual (GIMENO, 2008); todos os fatores econômicos, 

sociais, políticos e psicológicos que se apresentam como causa para o exercício da prostituição; a 

consideração da subjetividade das trabalhadoras sexuais, que escolheram exercer o ofício; a 

necessária distinção entre a prostituição voluntária e exploração sexual; a desconsideração como 

trabalho do exercício de uma atividade econômica, ainda que transitoriamente; a complexa relação 

que se estabelece entre a autonomia privada e a regulação estatal; além de questões previdenciárias, 

tributárias, bem como a dignidade e a proteção das trabalhadoras sexuais tanto no que tange à 

saúde, quanto no que tange à integridade e a repressão a atos de violência; além disso a questão 

racial, que permeia as estruturas sociais em diversos países do mundo, especialmente, o Brasil.  
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Todos os integrantes das relações que envolvem a prostituição supracitados devem ser 

considerados quando se questiona a ordem vigente, bem como para se prospectar a regulação, 

sendo inegável, que precede a essas ações a necessidade de reconhecimento, a desestigmatização 

e visibilidade das trabalhadoras sexuais, bem como a superação da subjugação do trabalho por elas 

desempenhados. É urgente a necessidade da hipocrisia dar lugar ao reconhecimento, não somente 

pela aceitação, mas pelo acolhimento e o respeito às pessoas que prestam serviços sexuais, sem 

estigmas religiosos, criminológicos ou da pura e simples vitimização (RAGO, 2011, p. 213), 

retirando o protagonismo da maioria das trabalhadoras sexuais na condução de suas próprias vidas, 

como fator integrante da dignidade dessas trabalhadoras para a sua condição de pessoa: 

   

O desejo de ser reconhecido pelos outros é inseparável do ser humano. Tal 

reconhecimento lhe é, aliás, tão essencial que, segundo Hegel, cada um está disposto, para 

obtê-lo, a colocar em jogo a sua própria vida. Não se trata, de fato, simplesmente de 

satisfação ou de amor próprio: ou melhor, é somente através do reconhecimento dos outros 

que o homem pode constituir-se como pessoa. (AGAMBEN, 2014, p. 77). 

 

A perpetuação da invisibilidade somente favorece a permanência dessas pessoas à 

subjugação dos tribunais sociais e policiais que endossam a situação permanente do estado de 

exceção a que estão sujeitas, o que não se compatibiliza com o ideal de justiça que subsiste no 

Direito (FRANÇA, 2012, p. 3), apesar do esvaziamento real, tampouco com a necessidade humana 

de autorrealização, conforme os projetos pessoais de vida (sem ignorar, as imposições político-

econômicas exógenas), daquilo que se tenha como potência (AGAMBEN, 2002, p. 253), sendo 

inafastável o reconhecimento à autodeterminação, tendo em vista que o corpo é elemento que se 

confunde com o próprio ser (AGAMBEN, 2002, p. 60).   

A prostituição pede passagem, não como o gatilho que retirará a sociedade do seu “bom 

caminho”. Não há “bom caminho”. Há uma construção majoritária imposta do que ele seja, não 

significando, necessariamente, que os “bons costumes” são, de fato, bons; que os “cidadãos de 

bem” são “cidadãos do bem”, pois excluem, discriminam e invisibilizam. Relações humanas 

envolvem diversas formas de vida, não se podendo sobrepor escolhas pessoais daqueles que sempre 

estiveram no poder sobre os demais, encobrindo suas particularidades.  
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Vivemos em uma sociedade de padrões morais dúbios, hipócritas, facilmente 

corruptíveis175. Nesse ambiente, o trabalho sexual expõe desejos, a necessidade sexual humana e 

pessoas que se dispõem a pagar e receber pelo prazer sexual, este como integrante da natureza 

humana (como diversos outros prazeres também obtidos por relações econômicas, como comer, 

beber, ler, viajar...). Ser contrário à possibilidade da prestação de serviços sexuais não encontra 

fundamentos sólidos que não a própria hipocrisia, não se tratando da venda do corpo, mas da 

comercialização de uma das possibilidades de seu uso, sendo que a pessoa que o faz, por qualquer 

causa, deve ter a dignidade do seu trabalho reconhecida176.  

Não se está aqui a negar as diversas causas177 que levam as pessoas a se prostituírem, o que 

merece diálogo e, se possível, prevenção, quando decorrente da exploração sexual ou como fruto 

da desigualdade social, cujas matrizes são conhecidas. O que se defende no presente trabalho é 

que, apesar de suas causas, a regulação da prostituição se presta a conferir visibilidade às 

trabalhadoras, bem com a proteção para que sejam coibidas as práticas de exploração. A extirpação 

da prostituição é algo inatingível178, tampouco a persistência de se pensar que a redenção 

                                                 
175 “Interrogar-se-á sobre o que pode tornar-nos tão presunçosos; por que nos atribuímos o mérito de termos, primeiro 

que todos, emprestado ao sexo, contra toda uma moral milenar, a importância que dizemos ter e como pudemos 

glorificar-nos por nos termos liberado, enfim, no século XX, de um tempo de longa e dura repressão – o tempo de um 

ascetismo cristão prolongado, desviado, avaramente, impertinentemente, utilizado pelos imperativos da economia 

burguesa. E lá, onde hoje vemos a história de uma censura dificilmente suprimida, reconhecer-se-á, ao contrário, a 

lenta ascensão, através dos séculos, de um dispositivo complexo para nos fazer falar do sexo, para lhe dedicarmos 

nossa atenção e preocupação, para nos fazer acreditar na soberania de sua lei quando, de fato, somos atingidos pelos 

mecanismos de poder da sexualidade”. (FOUCAULT, 1988, p. 148). 
176 “Não sabemos se há coragem em alguém para julgar esses vultos fugidios que começam a chegar, como por encanto, 

com as primeiras luzes da cidade, buscando nas ruas e logradouros o solitário passageiro da noite. Não sabemos se 

alguém, como um deus vingativo, será capaz de restringir-lhes um resto de liberdade, uma maneira ilusória e 

desesperada de vida, tornando assim mais desgraçada a sua desgraça. A miséria que elas carregam, a mais profunda e 

terrível, não nasceu de seus corações. Vem do mundo. Do mundo de hoje, ameaçado permanentemente de submergir 

na insensibilidade e no desespero. Do mundo que perdeu a coragem de se salvar.” (FRANÇA, 2012, p. 2). 
177 Maria João Mendes da Cunha realizou uma pesquisa entrevistando 9 prostitutas que exerciam o seu ofício nas 

cidades de Aveiro, Coimbra e Portalegre, em Portugal, o que a levou a concluir pela diversidade de fatores que levam 

às mulheres ao trabalho sexual: “Em todos os casos, denotou-se que a entrada na actividade não dependeu apenas da 

influência de um único factor, mas sim de uma convergência de vários motivos, resultantes em situações de desamparo 

para a maioria destas mulheres. Desta forma, não se pretende sugerir que as causas de cariz económico são os factores 

determinantes da entrada destas mulheres na prostituição. Assim, a decisão da entrada na actividade entende-se como 

o resultado de uma série de acontecimentos e de factores, desta forma não podendo ser simplificado ou generalizado”.   

(CUNHA, 2012, p. 14). Embora a amostragem utilizada seja pequena, há outras pesquisas com o mesmo objetivo que 

obtiveram resultados semelhantes.  
178 “Não resta dúvida de que a melhor forma de contornar o problema da prostituição é atacando conscientemente as 

suas causas. Se é de origem biológica ou psíquica, a melhor medida será recuperando-se os seus males, por meio da 

terapêutica ambulatorial e da sua reintegração à família, dando-lhes condições de uma vida melhor e de um trabalho 

capaz de reconciliar seu passado com o convívio das outras pessoas. As de causas econômico-sociais, golpeando-se 

seriamente os fatores de pressão que favorecem o meretrício, reeducando-as numa nova direção, capacitando-as para 

uma forma correta de sobrevivência, por meio das políticas sociais que merecem todas as pessoas. Não serão pelas 

propostas moralistas e pelos castigos desumanos e degradantes que se atingirá tal recuperação. Mas, sim, criando 
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(FRANÇA, 2012, p. 4) pelo casamento atende as necessidades das trabalhadoras que desejam 

exercer seu ofício dignamente.  

Em diversos países em que a atividade é proibida, ou não reconhecida, há movimentos pela 

regulação, seja por associações e cooperativas formadas pelas trabalhadoras sexuais, seja de forma 

individual. Destaco no Brasil, o fortalecimento dos movimentos para reconhecimento iniciados na 

década de 1980, sobressaindo-se a atuação de Gabriela Leite (2009) e Lourdes Barreto179. Somam-

se à demanda das trabalhadoras sexuais por reconhecimento, pela reunião em associações ou pelo 

ativismo individual de diversas trabalhadoras sexuais, o clamor acadêmico, político e social por 

visibilidade.  

Regina Maria Mazzariol (1976), em um dos trabalhos nacionais pioneiros acerca da 

prostituição, durante a sua pesquisa de campo, no início da década de 1970, na qual frequentou 

diversas casas de prostituição na Região do Jardim Itatinga (como visto no tópico 1.3, uma das 

maiores regiões de prostituição da América Latina), revela o pequeno aspecto que difere as 

mulheres que trabalham sexualmente daquelas que não trabalham:  

 

Às vezes eu não via diferença nenhuma entre estar no meio delas conversando 

em uma casa de prostituição ou estar em casa de qualquer uma de minhas amigas de 

família. 

Jogávamos todas em um mesmo time, mulher. A diferença fundamental era o 

jogo entre ser sustentada por um ou vários homens, ter uma situação legalizada ou “se 

virar”. (MAZZARIOL, 1976, p. 7). 

 

Atualmente, há a expansão da prostituição nos meios eletrônicos propiciada pela 

globalização e tecnologização das relações (ESTEFAM, 2016, p. 174). Há um sem número de sites 

                                                 
condições de moradia decente, de trabalho condigno, de educação permanente, de condições de lazer, de assistência 

médica primária à saúde, de transporte e saneamento básico. Por meio de uma política de reforma agrária, capaz de 

frenar o êxodo rural que engrossa a miséria urbana, da divisão equitativa da renda, da luta contra o preconceito e a 

discriminação, e do respeito às pessoas no seu direito de cidadania. Os povos socialistas, mesmo vivendo dias tão 

difíceis e qualquer que seja o conceito que se tenha do seu modus vivendi, dão exemplos de que é possível contornar 

tão grave problema social, pois fora dessas considerações qualquer tentativa será sempre um paliativo. A família bem 

estruturada, a segurança no trabalho, as necessidades primárias satisfeitas, a educação escolar como meta fundamental, 

um plano habitacional condizente com a dignidade humana, a valorização do homem e da mulher como elementos 

primordiais da sociedade, a luta contra as doenças evitáveis e curáveis, a segurança pública estabelecida e o amparo e 

a proteção à infância são fatores que podem provar que a prostituição é um mal desnecessário, porque é o resultado da 

iniquidade e da injustiça social, e que, numa sociedade organizada e politicamente consciente, é possível refazer todo 

esse caminho minado de horrores e de desigualdades”. (FRANÇA, 2012, p. 5-6). Observe-se que a concepção da autora 

funda-se estritamente em causas de ordem sociológica, com o que não concordo, tendo em vista o exercício do trabalho 

sexual por diversas mulheres pelo desejo de ser trabalhadora sexual. 
179 A biografia e o ativismo de Lourdes Barreto e Gabriela Leite serão analisados no capítulo 4, quando do estudo sobre 

o projeto de lei que leva o nome desta última.  
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e aplicativos para a prestação de serviços sexuais, com a possibilidade de agendamento dos 

programas, com a intermediação do aplicativo, com funcionamento semelhante ao Uber 

(LOHAUS, 2015) que já desafia o Direito no que tange à regulação e às demandas processuais, por 

ressignificar as relações de trabalho180.  

Proporcionalmente ao comércio virtual dos serviços sexuais, houve o aumento das 

manifestações virtuais por reconhecimento, em blogs mantidos pelas próprias trabalhadoras. 

Ressalto aqui o trabalho desenvolvido por Monique Prada, trabalhadora sexual e ativista, em seu 

blog “A cortesã moderna” (“Desaltoalto.net”), que narra o exercício do trabalho, a necessidade de 

regulação, bem como a necessidade de se inserir as trabalhadoras sexuais nos discursos que lhes 

dizem respeito: 

 

Eu sou aquela cuja palavra é constantemente invalidada – eu sou uma proscrita, 

e para cada uma das palavras que escrevo há alguém que sabe mais do que eu, estudou 

mais do que eu e leu mais do que eu e portanto, pode falar melhor do que eu sobre as 

coisas da minha vida. Há sempre por perto uma pessoa que já leu sobre prostitutas, e então 

as prostitutas sobre quem ela leu valem mais que as prostitutas com quem convivi e a 

quem conheço tão bem. Elas sabem mais de nós do que nós mesmas, ou pensam saber – e 

seguir deixando que mulheres corram riscos por conta do estigma sobre suas profissões 

não lhes dói; o saber teórico delas parece ter mais valor do que nossas putas vidas. 

(PRADA, 2015). 

 

A fala de Monique Prada sobre a sua profissão e a de tantas mulheres chama a atenção para 

a construção de políticas e normas relativas ao trabalho sexual com participação direta das próprias 

trabalhadoras (cis, trans e travestis). Além disso, Prada evoca a estigmatização, cujos efeitos podem 

                                                 
180 “O fato é que presenciamos, na atualidade, exatamente o oposto do que se projetou outrora. Longe do fim da 

prostituição, assistimos à autonomização das ‘trabalhadoras do sexo’ em relação às antigas prostitutas, o que, portanto, 

não significa que deixaram de vender sexualmente o corpo para integrarem-se à sociedade dita normalizada, como 

sonhavam médicos, juristas, feministas, filantropas e escritores românticos, em seus famosos romances do século XIX. 

Ao contrário, como em outros movimentos sociais, nos lugares em que se associaram com outras mulheres e passaram 

a participar do debate público, conseguiram expulsar os cafetões da zona da prostituição e assumiram elas mesmas a 

gerência de seus lucrativos negócios, como ocorre na cidade do Rio de Janeiro. E diferentemente da prostituta do 

passado, misto de psicóloga, amiga e conselheira do cliente, capaz de escutar suas queixas infindáveis e atender 

benevolamente às inúmeras demandas, as ‘trabalhadoras do sexo’ comportam-se como profissionais no exercício de 

sua profissão, prestando serviços e vendendo estritamente o tempo de trabalho. Neste caso, a subordinação ao mercado 

é direta, sem as antigas mediações”. (RAGO, 2011, p. 218). Apesar da realidade parcial descrita pela autora, discordo, 

por motivos já expostos no texto, das expressões “vender sexualmente o corpo”, pois não se vende o corpo, o que 

significaria a transferência do seu domínio a outrem (o que, sob essa óptica, em conformidade com as disposições do 

Código Civil – art. 481 (BRASIL, 2002) -, todas as relações de trabalho significariam o comércio do corpo), mas sim 

atos sexuais e o tempo para eles despendido, como tido pela própria Rago ao fim do trecho destacado.  Outro ponto 

diz respeito à expressão “lucrativos negócios”, genericamente utilizada denotando que todas as trabalhadoras sexuais 

apresentam ganhos vantajosos com seu trabalho, ideia que decorre da expressão “mulher de vida fácil”, o que não é a 

realidade para grande parte delas, como pude verificar durante esse período de convivência, leituras e escuta.  
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ser percebidos objetivamente por todos, mas, no que tange à subjetividade, somente a conhece 

quem com ela sofre, sendo importante a visibilidade das trabalhadoras sexuais para que elas 

próprias relatem suas vivências e proponham medidas para modificação desta realidade.  

Este trabalho, portanto, apresenta proposições, a partir da visualização externa da 

afiguração do trabalho sexual. Inicialmente, sugiro que se atente à força da linguagem para 

estigmatização e invisibilidade das prostitutas.181 Os termos prostituta, puta, mulher da vida, 

conquanto existam diversas pessoas que, orgulhosamente, se assumam, carregam em si uma ordem 

de definições morais dificilmente quebráveis, caso subsistam para se referir às pessoas que prestam 

serviços sexuais. Isso porque ultrapassam a atividade econômica exercida, expandindo-se para a 

qualificação integral da pessoa, seu modo de vida, seu comportamento182. É necessário que se 

proponha, desde já, para a regulação do trabalho sexual uma nomenclatura que exonere as pessoas 

que se utilizam da força sexual para sobreviverem, qual seja: “trabalhadoras sexuais”, que leva em 

consideração a amplitude das pessoas que se dedicam à prestação de serviços e a amplitude dos 

serviços prestados que podem ser considerados como integrantes do trabalho sexual, bem como 

pela prevalência de mulheres que o exercem, independentemente da orientação sexual.  

“Trabalhadora sexual” é um termo político para desestigmatização e acesso à fala e lugares, 

abrindo maiores possibilidades de escuta. Nesse sentido, destaco a fala de Pye Jakobsson (2017), 

trabalhadora sexual e ativista183: “Primeiro eu digo que sou ‘trabalhadora sexual’. Quando 

começam a me escutar, eu digo que sou ‘puta’”.  

Monique Prada (2017a) destaca, ainda, a insuficiência do termo “prostituta” para a 

amplitude do trabalho sexual, anotando que, no Brasil, os movimentos das trabalhadoras se dividem 

quanto à utilização do termo, admitindo-se tanto “prostitutas” quanto “trabalhadoras sexuais”, 

                                                 
181 “Entretanto, o postulado inicial que gostaria de sustentar o mais longamente possível é que esses dispositivos de 

poder e de saber, de verdade e de prazeres, esses dispositivos tão diferentes da repressão, não são forçosamente 

secundários e derivados; e que a repressão não é sempre fundamental e vitoriosa. Trata-se, portanto, de levar a sério 

esses dispositivos e de inverter a direção da análise: ao invés de partir de uma repressão geralmente aceita e de uma 

ignorância avaliada de acordo com o que supomos saber, é necessário considerar esses mecanismos positivos, 

produtores de saber, multiplicadores de discursos, indutores de prazer e geradores de poder. É necessário segui-los nas 

suas condições de surgimento e de funcionamento e procurar de que maneira se formam, em relação a eles, os fatos de 

interdição ou de ocultação que lhes são vinculados. Em suma, trata-se de definir as estratégias de poder imanentes a 

essa vontade de saber. E, no caso específico da sexualidade, constituir a ‘economia política’ de uma vontade de saber”. 

(FOUCAULT, 1988, p. 71). 
182 Quando eu me apresento como professora, por exemplo, as pessoas não me percebem social e moralmente 

unicamente pela profissão que eu exerço, diferentemente do que ocorre com as trabalhadoras sexuais. Esse 

reducionismo é produto da estigmatização.   
183 Em simpósio sobre o sistema abolicionista, que será abordado no próximo capítulo. 
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sendo este último termo mais abrangente, o qual ela pensa ser mais adequado, considerada a 

variedade dos trabalhos prestados184. 

Entretanto, a modificação da nomenclatura, por si só, não importa a modificação da 

estrutura opressora, sendo necessários trabalhos de conscientização e modificação cultural.  

A visibilidade que se deva conferir às trabalhadoras sexuais permite uma maior 

compreensão sobre as necessidades, bem como expõe o risco que o trabalho exercido sem qualquer 

proteção as expõe, bem como de que forma a subjetividade dessas pessoas é maculada pela 

estigmatização, como descreve a travesti Amara Moira: 

 

Lembro duma mulher cis lésbica com quem tive um caso, maravilhosa, que disse 

nunca ter sentido esses olhares quando saía com outra mulher cis... e ela estava assustada. 

Pra mim já era normal, porque, se eu não fingir que é normal, enlouqueço. Comigo ela 

conseguia imaginar o que era estar na minha pele dia após dia. Andávamos de mãos dadas 

pela cidade, não importa aonde, e os olhares de incompreensão, de fúria, de zombaria iam 

nos seguindo, nos cercando, o tempo todo: como lidar? A verdade é que a gente precisa 

de casca grossa pra suportar essa metralhadora de olhares. Mas quando o alvo dessa 

metralhadora é, não você, mas a pessoa com quem você está, por quem você nutre afeto, 

amor, a situação é bem outra. Noto o embaraço da pessoa, aí de repente me dou conta da 

situação (que eu tinha aprendido a ignorar, como estratégia de sobrevivência), solto 

minhas mãos das dela, passo a evitar beijá-la, ela não sabe se agradece ou se se indigna, 

começo a chorar e, então, só então, me lembro dum dos porquês de eu ter começado a me 

prostituir: uma vez travesti, esse é o afeto que existirá pra gente como a gente, esse é o 

afeto que você poderá viver sem colocar a outra pessoa em risco. (MOIRA, 2016).     

 

Assim, compete ao Direito exercer o seu papel, como mais um instrumento de emancipação 

das trabalhadoras sexuais, não podendo se arrogar da utilização conveniente dessas pessoas para a 

finalidade e imposição da lei penal, ou pior, para a sujeição a permanente estado de exceção,  

                                                 
184 “Eu costumo usar em meus textos e vida a expressão “trabalhadora sexual”, já sabendo que muitas pessoas, ao ler, 

não compreenderão. Talvez cheguem mesmo a considerar isso um capricho, um eufemismo tolo, como se eu quisesse 

de algum modo higienizar meu vocabulário ou tornar mais aceitável socialmente a atividade que exerço. Na verdade, 

explico, este é o termo adotado internacionalmente já há algum tempo: considerando o peso negativo e estigmatizante 

da expressão “prostituta”, boa parte das associações de profissionais (sim, nós somos uma classe organizada de 

trabalhadoras e trabalhadores ao redor do mundo, e nos reunimos em associações, coletivos, sindicatos – tal como 

acontece com as outras classes de pessoas trabalhadoras) opta por esta outra expressão. E isso não acontece apenas 

para acentuar o fato de que trabalho sexual é, sim, um trabalho, mas também por que “prostituição” não é exatamente 

um termo preciso para descrever todas as atividades exercidas pelas pessoas que atuam na indústria do sexo. Strippers, 

dommes profissionais, cam girls, atrizes de pornô e algumas acompanhantes são, assim como as prostitutas, 

trabalhadoras sexuais. Existem países nos quais algumas dessas atividades são ilegais delas, outras, não. Por exemplo, 

na maioria dos estados dos Estados Unidos, você pode ser uma stripper ou uma atriz pornô, ou mesmo uma assistente 

sexual – mas não pode ser uma prostituta (aqui se vê o caráter elitista das leis sobre trabalho sexual na maior parte do 

mundo operando…). No Brasil, o termo ainda está em disputa: a Rede Brasileira de Prostitutas, fundada por Gabriela 

Leite (prostituta aposentada, quase socióloga, a idealizadora da marca Daspu nos deixou em 2013) insiste no uso do 

termo prostituta, enquanto nós, na CUTS, usamos a expressão “trabalhadora sexual” – de um modo ou outro, certo é 

que somos todas putas, como Gabriela gostava de ser chamada”. (PRADA, 2017).  



138 
 

tampouco restringindo a participação política delas ao direito de voto. Para além da instrumentação 

política e constitucional retórica de liberdade e igualdade, que amontoa o corpo social e legislativo 

quantitativa e demagogicamente, a favor do domínio, do controle e da opressão, é necessário que 

se assegure a qualidade das diversas formas de vida, o que perpassa, inevitavelmente, pelo 

reconhecimento185.  

O que é preciso ressaltar é que a visibilidade necessária para as prostitutas muito mais 

abrangente do que a regulamentação, que se apresentaria como um dos seus efeitos, e a vitimização, 

que silencia as reais interessadas na regulação do trabalho sexual, sendo de suma importância a 

preocupação com a desconstrução do imaginário reificador da figura feminina, que se estende a 

todas as mulheres186, ultrapassando somente as profissionais do sexo, mas, contra estas dirigido de 

forma muito mais cruel e violenta. Portanto, é urgente a desconstrução cultural da dominação 

masculina, das imposições teológicas, bem como da concepção do trabalho, sob as diversas formas 

que este se apresenta, desafios que a análise do trabalho sexual impõe, como forma de resistência, 

para se pensar a própria organização da sociedade e do trabalho. Mas não somente, o 

reconhecimento do trabalho sexual questiona a dominação masculina com a necessidade de 

reconhecimento identitário das pessoas que o exercem, abrindo-se outra possibilidade de 

emancipação das mulheres, mulheres transexuais e travestis.  

Nesse sentido a visibilidade necessária que se defende diz respeito ao reconhecimento das 

trabalhadoras sexuais como sujeitas, como pessoas, como cidadãs, para que elas possuam espaço 

social e político para debaterem abertamente suas demandas, exporem a realidade que as circunda 

no exercício do trabalho e participarem de forma ativa e direta da elaboração de políticas e normas 

que lhes digam respeito.   

                                                 
185 Além da alteração quantitativa, segundo a qual bastaria a aprovação do projeto de lei e regulação da prostituição, é 

necessária a alteração estrutural, cultural (qualitativa, conforme reflexões propostas pela Professora Marinella 

Machado de Araújo quando da exposição desta pesquisa na Critical Legal Conference – 2014, na Universidade de 

Sussex, em Brighton, Inglaterra) da sociedade brasileira para aceitação de modelos de vida diversos dos “moralmente 

dominantes”, daqueles considerados “normais” para os padrões sexuais religiosos e monogâmicos. 
186 “Se nós mulheres não nos construímos como sujeitos políticos integrais e não construímos uma esfera pública que 

nos respeite como tais, como imaginar que há conquista definitiva de direitos? A incompletude da cidadania feminina, 

mesmo que  a maioria masculina não aceite ou pretenda ignorar esse fato, é a incompletude da cidadania humana, da 

experiência humana de direitos numa dimensão de emancipação e justiça. Será possível uma saída desse curto-circuito 

de uma ostensiva e duradoura invisibilidade e ausência das mulheres dos espaços públicos institucionalizados e de 

maior poder de decisão e mando no país? Espero que sim”. (MATOS, 2013, p. 322). 
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Sobre as abordagens jurídicas acerca do trabalho da prostituição, passa-se ao estudo das 

legislações em diversos países, sendo que aquelas que regulamentam o exercício da prestação de 

serviços sexuais servirão de inspiração para a defesa da regulação do trabalho sexual no Brasil.  
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3. DIREITO E PROSTITUIÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: uma volta ao mundo 

analítica 

 

“De cada dez pobres, sete são mulheres. De cada cem mulheres, apenas uma é 

proprietária de algo. Voa torta a humanidade, pássaro de uma asa só. Nos parlamentos, 

em média, há uma mulher para cada dez legisladores, e em alguns parlamentos não há 

nenhuma. Se reconhece à mulher certa utilidade em casa, na fábrica ou no escritório e 

até se admite que possa ser imprescindível na cama ou na cozinha, mas o espaço 

público é virtualmente monopolizado pelos machos, nascidos para as lidas do poder e 

da guerra”.  (GALEANO, 1999). 

 

O presente capítulo tem como objeto de estudo o comportamento jurídico das sociedades 

frente à sexualidade, pela análise do tratamento normativo destinado à prostituição nos diversos 

ordenamentos jurídicos de diversos países.  

No capítulo anterior, viu-se que, na antiguidade clássica, alguns códigos a regulamentavam 

com a finalidade de tributação. Com o advento do matrimônio e a centralidade que este ganhou nas 

constituições familiares, os ordenamentos jurídicos centraram-se em sua regulação, sobretudo no 

período vitoriano, em que se assenta a invisibilidade ou punição dos comportamentos sexuais que 

não se adequam às imposições religiosas (entenda-se matrimonial e heterossexual). Somente no 

século XX e XXI, algumas sociedades conseguirão romper com a imposição moral em seus 

ordenamentos jurídicos e regularem o trabalho sexual.187  

A abordagem pelo “direito comparado”188 (e, neste aspecto, a análise se restringirá à 

comparação espacial na contemporaneidade189) revelam a heterogeneidade da tratativa no que 

tange ao tema. Há ordenamentos que preconizam reconhecimento do trabalho sexual como 

trabalho, regulamentando-o ou não; há sistemas que variam relativamente à punição da atividade e 

                                                 
187  “Até o final do século XVIII, três grandes códigos explícitos – além das regularidades devidas aos costumes e das 

pressões de opinião – regiam as práticas sexuais: o direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil. Eles fixavam, cada 

qual à sua maneira, a linha divisória entre o lícito e o ilícito. Todos estavam centrados nas relações matrimoniais: o 

dever conjugal, a capacidade de desempenhá-lo, a forma pela qual era cumprido, as exigências e as violências que o 

acompanhavam, as carícias inúteis ou indevidas às quais servia de pretexto, sua fecundidade ou a maneira empregada 

para torná-lo estéril, os momentos em que era solicitado (períodos perigosos da gravidez e da amamentação, tempos 

proibidos da quaresma ou das abstinências), sua frequência ou raridade: era sobretudo isso que estava saturado de 

prescrições. O sexo dos cônjuges era sobrecarregado de regras e recomendações. A relação matrimonial era o foco 

mais intenso das constrições, era sobretudo dela que se falava; mais do que qualquer outra tinha que ser confessada 

em detalhes. Estava sob estreita vigilância: se estivesse em falta, isto tinha que ser mostrado e demonstrado diante de 

testemunha. O ‘resto’ permanecia muito mais confuso: atentemos para a incerteza do status da ‘sodomia’ ou a 

indiferença diante da sexualidade das crianças”. (FOUCAULT, 1988, p. 37). 
188 Designa-se “direito comparado” a comparação que se faz entre diversos ordenamentos jurídicos, no tempo, no 

espaço, no tempo ou no espaço, historicamente e/ou levando-se em conta o contexto e todas as ordens e desordens que 

influenciam o direito.  
189 A opção por se fazer a análise comparada contemporânea, decorre da necessidade de limitação da extensão deste 

trabalho e pelo desejo de se avançar na discussão acerca da necessidade de regulação do trabalho sexual.  
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de outras práticas a ela relacionadas. Como abordado por esta autora em co-autoria com José 

Adércio Leite Sampaio: “A ilicitude comporta graus, tendendo-se a uma zona gris entre a licitude, 

nos modelos abolicionistas e, em menor extensão, nos neoabolicionistas, até chegar ao 

proibicionismo”. (LOBO, SAMPAIO, 2016, p. 924). 

Os fundamentos para a tratativa jurídica do tema, nos diversos países pesquisados, são 

variáveis e antagônicos. Os modelos proibicionistas baseiam-se em fundamentações morais e/ou 

na proteção da dignidade humana. Os modelos legalistas ou regulamentadores fundam-se na 

autodeterminação, bem como no reconhecimento do direito ao trabalho, considerando-se a 

prostituição uma atividade econômica como outra qualquer.  

Para que se apresente de forma clara e de mais fácil abordagem, optei por organizar o 

presente capítulo, mesclando os sistemas acima, comportando-os em suas vicissitudes e 

heterogeneidade, bem como considerando os graus de abertura do direito para o trabalho sexual. 

Sendo assim, inicialmente, serão estudados os sistemas que criminalizam a prostituição ou as 

práticas relacionadas ao seu exercício.   

O sistema proibicionista objetiva a extirpação da prostituição no seio da sociedade, 

criminalizando a sua prática, com a previsão de sanções à profissional, com a possibilidade de se 

punir também os clientes. São diversos os fundamentos para adoção deste sistema, fulcrado na 

erradicação do trabalho sexual, quais sejam: a moral religiosa, ocorrendo em países em que há forte 

atrelamento entre o Estado e a religião, visando, assim, à preservação da “moral pública e da ordem 

pública” (NUCCI, 2015, p. 78); há ainda países que se pautam pela preservação dos direitos 

humanos, os quais veem atentada a dignidade da mulher, bem com a autodeterminação, pelo 

exercício da prostituição, desconsideradas as diferenças entre prostituição e exploração sexual190. 

Assim, os sistemas proibicionistas são influenciados pelo modelo proibicionista em sentido 

estrito, de grande rigidez, no qual há a vedação total da prática e das atividades a ela relacionadas, 

                                                 
190 “O modelo proibicionista vê a prostituição como um grave atentado contra os direitos humanos, uma clara 

manifestação da violência contra as mulheres e um símbolo inequívoco de exploração sexual. Deve-se, então, proibir 

e sancionar a venda e a compra de serviços sexuais. Não há distinção entre prostituição voluntária ou forçada; entre 

prostitutas e prostituidores. Deve ser criticado porque simplesmente olvida dos desníveis sociais existentes em 

sociedade, pretendendo que pessoas pobres continuem nesse patamar socioeconômico, em lugar de conseguirem elevar 

os ganhos por meio de uma atividade individual de comércio do corpo que em nada prejudica terceiros. Consagra, 

ainda, a hipocrisia de proibir algo menos danoso do que outras atividades e produtos, com a ingestão do álcool (vide o 

exemplo americano). Além disso, enquanto proíbe a prostituição, a indústria do sexo em todos os seus demais aspectos 

(sexo pela internet, pelo telefone, camuflado a domicílio, em clubes, saunas etc.) corre solta”. (NUCCI, 2015, p. 79). 

Note-se a utilização pelo autor da expressão “comércio do corpo”, do que discordo pelos motivos já expostos.  
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sancionando-se as mulheres, e também pelo modelo neoabolicionista, pela fundamentação de 

vilipêndio à dignidade das mulheres, punindo-se aqueles que se utilizam dos serviços sexuais.  

Posteriormente, serão estudados os sistemas que legalizam ou toleram o trabalho sexual. 

Legalização será a nomenclatura utilizada para os sistemas que reconhecem o trabalho sexual como 

trabalho, apenas, sem regulamentação específica, no entanto. Já os sistemas de tolerância, são 

aqueles que aproximam a prostituição do sistema penal, sem, contudo, punir o trabalho sexual em 

si, mas todas as práticas a ele relacionadas. Considerando-se a proximidade desses sistemas e a 

similitude de seus efeitos práticos, tanto no que tange ao desamparo regulatório quanto aos efeitos 

sociais, serão abordados em um único tópico.  

Os sistemas de tolerância são pautados pelo modelo abolicionista, segundo o qual a 

atividade não é ilícita, mas é considerada um problema social que deve ser enfrentado por políticas 

públicas e criminais que impeçam ou punam sua facilitação ou encorajamento (LOBO, SAMPAIO, 

2016, p. 924).  

Finalmente, serão analisados os sistemas normativos que o regulamentam, indo além do 

reconhecimento como trabalho, conferindo direitos, organizando o seu exercício e todos os seus 

efeitos (tais como tributários e previdenciários), com o objetivo de se encontrar modelos aplicáveis 

ao Brasil (ou modelos em que se baseou o projeto de lei de regulação em curso) de forma a 

fundamentar a regulação do trabalho sexual neste País.  

 

3.1 Proibição 

 

A proibição da prostituição objetiva a extirpação de sua prática da sociedade, fundamentada 

pela preservação da moral, em sociedades com matrizes jurídicas morais e religiosas, ou pela 

proteção das mulheres, ou, ainda, com viés sanitarista. 

Na Roma antiga, o Imperador Justiniano a proibiu, bem como as casas em que ocorriam 

(ESTEFAM, 2016, p. 160-161). Após um período abolicionista, iniciado no século VI, volta-se ao 

proibicionismo europeu na Idade Média, recrudescendo a vedação estatal com a ascensão do 

protestantismo (STEARNS, 2010, p. 164).   

A concepção higienista, sobretudo o atavismo difundido por Lombroso191, segundo o qual 

a causa da prostituição se encontrava na predisposição biológica, fundamentou a elaboração de 

                                                 
191 Abordado no tópico 1.2. 



144 
 

normas proibicionistas do exercício da prostituição no século XIX, as quais adentraram o século 

XX, indo além das fronteiras europeias192, sobrevivendo várias delas no século XXI.193 

O Código Penal da Albânia de 1995, sofreu modificação, em 2012, para introduzir como 

crime punível com prisão por até três anos a prática da prostituição. Pune-se o cliente e a prostituta. 

Além disso, a exploração da prostituição é punível com prisão por dois a cinco anos, agravando-se 

a pena de sete a quinze anos, se a exploração sexual se volta contra pessoa sob a guarda do 

explorador194.  

Uma variação dos modelos proibicionistas é o sistema neoabolicionista, segundo o qual a 

prostituição é prática considerada problema social a ser abolido, punindo-se aqueles que delas se 

utilizam, e não quem a exerce. Foi o modelo adotado, de forma pioneira pela Suécia (em 1999) e 

implantado por diversos outros países, por exemplo, Noruega (2008), Islândia (2009), Canadá, 

Irlanda do Norte, África do Sul, Coréia do Sul e França (2016). É denominado “modelo nórdico” 

(sex buyer law ou end demand) e encontra-se em expansão. 

A Suécia195, atendendo a movimentos de mulheres contrários à prostituição (EKBERG, 

2004, p. 1191), criminalizou, pioneiramente, a compra de serviços sexuais como parte de alterações 

legislativas para preservação da integridade da mulher e com o objetivo de promover a igualdade 

de gêneros (KAVEMANN, 2007, p. 39). A lei SFS 1998:408 (Sexköpslagen ou Swedish Law that 

Prohibits the Purchase of Sexual Services) entrou em vigor em 01 de janeiro de 1999 (SWEDEN, 

2011). Em 2005, foi revogada, passando suas disposições a integrarem o Código Penal sueco, na 

seção 11 do Capítulo 6, a qual dispõe que uma pessoa que obtenha uma relação sexual casual em 

troca de pagamento, deve ser condenada por compra de serviço sexual a uma multa ou prisão por 

                                                 
192 “Na década de 1920, autoridades tribais em Gana começaram a prender mais mulheres solteiras suspeitas de 

prostituição, alegando, sobretudo, que se tratava de um meio de refrear as doenças sexualmente transmissíveis. [...]. 

Nos anos 1930, um líder ganês promulgou um édito exigindo que todas as mulheres solteiras adquirissem um marido, 

em resposta às preocupações com a prostituição e o alastramento das doenças”. (STEARNS, 2010, p. 194). 
193 “Esta concepção está no substrato de muitas das ‘políticas’ adotadas em relação ao tratamento dispensado às 

prostitutas como seres naturalmente portadores de doenças venéreas, por exemplo. O imaginário religioso preexistente 

e a ‘ciência’ fornecem as bases para muito do que se legislou sobre a prostituição. Leis estas, como se sabe, no mais 

das vezes de duvidosa eficiência sob o ponto de vista sanitário, embora, recorrentemente muito repressivas. Repressão 

essa, por sinal, sempre aplicada sobre as mulheres, nunca sobre os homens.” (MENDES, 2014, p. 46). 
194 “Article 113 Prostitution (Added by law no. 23/2012, dated 01.03.2012, article 12): Exercise of prostitution is 

punishable by a fine or up to three years of imprisonment. Giving a payment for personal benefit of prostitution shall 

be punished by a fine or imprisonment of up to three years.” (ALBANIA, 1995).  
195 Será privilegiada neste trabalho a análise do modelo sueco (sex purchase act) e seus efeitos, tendo em vista o 

pioneirismo, bem como a sua expansão para vários países, que adotaram, posteriormente, a criminalização da demanda 

por serviços sexuais, bem como a existência de um número maior de estudos que verificam os efeitos da implantação 

da norma, o que permite a melhor compreensão sobre o seu funcionamento e o questionamento sobre a viabilidade de 

utilização modelar da norma.  
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no máximo seis meses196. A aplicação normativa na Suécia possui caráter extraterritorial, sendo 

assim, cidadãos suecos que se utilizarem de serviços sexuais em outros países também são 

alcançados pela norma (EKBERG, 2004, p. 1196). 

A Suécia veda ainda a exploração da prostituição, a qual é punível com prisão por até quatro 

anos (Seção 12) e o tráfico de pessoas (Seção 1), cuja pena varia entre dois e dez anos de prisão, 

conforme agravantes dispostas no Código Penal (EUROPEAN COMISSION, 2017).  

Os argumentos para a proibição da prostituição na Suécia fundaram-se na presunção de 

danos causados pela prostituição aos indivíduos que a exercem e à sociedade como um todo, bem 

como para combater os crimes relacionados à atividade. Nesse sentido, a legislação sueca vitimou 

as trabalhadoras sexuais e culpabilizou os clientes pela prostituição, por entender que não há uma 

relação de igualdade na prestação dos serviços sexuais, portanto, não há autodeterminação, pois a 

prestadora dos serviços é a parte fraca da relação, explorada para satisfação de desejos, 

configurando-se a relação como forma de violência masculina contra as mulheres (EKBERG, 2004, 

p. 1188). A implementação normativa se deu pelo investimento197, fortalecimento e treinamento 

do aparato policial nos locais onde era exercida a prostituição, tendo forte apoio popular198. 

Não há unanimidade entre os pesquisadores sobre os efeitos da lei antiprostituição na 

Suécia. Barbara Kavemann (2007, p. 40) afirma que o advento da norma acarretou a visível 

diminuição da prática na Suécia, sendo que a prostituição nas ruas foi erradicada. Contudo, a 

professora alemã constatou como consequências da proibição sueca o aumento dos casos de 

violência contra as mulheres que a exercem clandestinamente, em virtude do perfil dos homens 

que ignoram a proibição e da vulnerabilidade em que se encontram as prostitutas remanescentes 

(tais como, dependência química e imigração ilegal) (KAVEMANN, 2007, p. 41). 

Anna Skahred (2015) foi encarregada pelo governo sueco, em 2010, para fazer uma 

avaliação da norma proibicionista, após dez anos de sua implantação199, e apresentou os seguintes 

resultados: a prostituição exercida nas ruas havia diminuído a metade, em 2010, e a prostituição 

                                                 
196 “Section 11 A person who, otherwise than as previously provided in this Chapter, obtains a casual sexual relation 

in return for payment, shall be sentenced for purchase of sexual service to a fine or imprisonment for at most six 

months. The provision of the first paragraph also apply if the payment was promised or given by another person”. 

(EUROPEAN COMISSION, 2017).  
197 Gunilla Ekberg, ministra sueca da Indústria, Emprego e Comunicações, entre os anos de 2002 a 2006, informa que, 

nos primeiros quatro anos de implementação da lei, a Suécia investiu mais de US$ 5 milhões para fortalecer o aparato 

policial para combater a prostituição (EKBERG, 2004, p. 1193). 
198 Barbara Kavemann (2007, p. 40) noticia que 80% dos suecos se manifestaram favoráveis à norma antiprostituição.  
199 A autora foi Chanceler de Justiça na Suécia e adepta do proibicionismo e da penalização dos clientes como medidas 

de proteção dos direitos humanos, por vislumbrar ser eficazes contra o tráfico de pessoas (SKARHED, 2015).  
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“interna” (em bordéis e casas similares) não aumentou; houve redução de 5 pontos percentuais da 

demanda de homens suecos por serviços sexuais e os clientes passaram a ser mais cautelosos, 

segundo as autoridades locais; a prostituição contatada pela Internet aumentou, contudo, a autora, 

curiosamente, não relaciona o aumento com a proibição, mas com o desenvolvimento tecnológico; 

houve aumento da prostituição, nas ruas e pela Internet, nos países limítrofes (Noruega e 

Dinamarca); de maneira geral, a prostituição na Suécia, nos 10 anos de implantação da lei não 

aumentou, embora tenha sido verificado o aumento nos países vizinhos, o que leva a autora a 

creditar como resultado da norma. Afirma ainda a autora (SKAHRED, 2015), sem apresentar 

dados, que a Polícia Nacional constatou que a norma dissuadiu a formação do crime organizado 

para tráfico de pessoas. 

 Pablo De Lora (2007, p. 465) questiona a relação diretamente proporcional entre a redução 

do tráfico de pessoas e o proibicionismo sueco, citando a fala de Anders Oljelund, Embaixador da 

Cooperação Internacional contra o tráfico de seres humanos do Ministério de Assuntos Exteriores 

da Suécia, reveladora de que o efeito mais visível da norma sueca é a desaparição da prostituição 

das ruas, o que não significa que ela não esteja presente em outros lugares, tampouco havendo a 

comprovação de que a norma reduziu o tráfico de pessoas para exploração sexual, o que demonstra 

o caráter sanitarista da medida200. 

A avaliação realizada pela SCOT-PEP (THE SWEDISH, 2014), organização escocesa de 

promoção de direitos, segurança e saúde das trabalhadoras sexuais, sobre a criminalização da 

demanda é negativa, por expor as trabalhadoras a maiores riscos de saúde e segurança, pois, houve 

migração da prostituição exercida nas ruas para locais e horários mais ermos, as expondo à 

violência, bem como verificou-se a redução do poder de negociação da prestação do serviço (em 

virtude da redução do número de clientes) tanto no que tange a valores, quanto à forma de 

prestação, como por exemplo, a exigência da utilização de preservativos, o que expõe a saúde das 

trabalhadoras às doenças sexualmente transmissíveis.  

                                                 
200 “¿Han sido contraproducentes las experiencias alemana u holandesa? ¿Se ha probado más eficaz el «experimento» 

sueco? Abundan los estudios y valoraciones sobre todas ellas, aunque, en relación con esta última, resulta reveladora 

la opinión de Anders OLJELUND, Embajador para la Cooperación Internacional contra el tráfico de seres humanos 

del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia: «¿Ha tenido la ley sueca contra la compra de servicios sexuales algún 

efecto preventivo? —se pregunta—. ¿La criminalización de los compradores de servicios sexuales ha reducido la 

prostitución en Suecia, o sólo la ha desterrado de las calles. Es difícil saberlo. Pero al menos tenemos cierta prueba de 

que ha desalentado a los traficantes a utilizar Suecia como un mercado con fines sexuales. Ya no es tan rentable como 

lo podría ser. Esto es lo que nos dice la policía, pero es difícil proporcionar una prueba en números».” (DE LORA, 

2007, p. 465). 
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Nesse sentido também é a crítica elaborada pelo geógrafo inglês Jay Levy e pela co-

fundadora da Organização sueca de trabalho sexual (Swedish Sex Worker Organization) Pye 

Jakobsson (2014, p. 594), os quais verificaram o fracasso da norma sueca, pois propiciou o aumento 

das situações de risco às quais foram expostas as trabalhadoras sexuais após a criminalização201. 

Os autores criticam a ausência de dados confiáveis do governo sueco que demonstrem de forma 

inequívoca que houve a redução da prostituição naquele país, tendo a norma proibicionista se 

prestado tão somente a dispersar a prostituição exercida nas ruas para locais clandestinos. Além 

disso, os autores denunciam o reforço da estigmatização pelo tratamento das trabalhadoras como 

vítimas passivas, o silenciamento das trabalhadoras sexuais sobre os efeitos da lei e criticam a 

expansão do modelo nórdico para outros países, sob a falsa propaganda governamental de que o 

modelo normativo funcionou para erradicar a prostituição, sem a análise e reflexão sobre os reais 

impactos da criminalização (LEVY, JAKOBSSON, 2014, p. 604). 

A França, influenciada pelas discussões internacionais de combate ao tráfico de pessoas, 

bem como por demandas sociais feministas e de famílias tradicionais (GANGOLI, 

WESTMARLAND, 2006, p. 49), em 18 de março de 2003, proibiu a prostituição pela inclusão do 

artigo 225-10-1 no Código Penal, o qual se apresenta como uma das legislações mais detalhadas e 

mais severas contra a prostituição, contando com 15 artigos que dispõem de forma exaustiva sobre 

a prática de prostituição e outros atos a ela relacionados (FRANCE, 2003). A conduta punível pela 

legislação francesa era o oferecimento de serviços sexuais em troca de dinheiro, cuja pena era a 

prisão por dois meses e multa de 3.750 euros. A vedação legislativa de 2003 adveio com a ascensão 

da direita ao poder como resposta ao aumento da prostituição na França, bem como pelo aumento 

do tráfico de mulheres do leste europeu, na década de 90 (KAVEMANN, 2007, p. 41), sendo que 

as imigrantes que incorriam na prática eram puníveis com multa, custódia por até dois meses e 

deportação.  

Em 13 de abril de 2016, por influência do “modelo nórdico”, vários artigos foram 

modificados, alterando-se os destinatários da punição, anteriormente passível às ofertantes, passou-

se a punir a demanda por serviços. Assim, foi incluído no Código Penal Francês o art. 225-12-1, 

                                                 
201 “Por último, se ha de tener en cuenta que, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por el canal 4 británico, 

cuando la demanda de los servicios de las prostitutas se reduce por la presión policial sobre los clientes, el 65% de las 

mujeres declaraban trabajar más horas, y el 40% «muchas más horas», a pesar de lo cual el 66% de las mismas afirmaba 

ganar menos. Además, sus propias medidas de seguridad se relajaban, y, así, el 53% de ellas empleaba menos tiempo 

en examinar al cliente antes de acceder a su coche. El 24% admitían el haber consentido a realizar «servicios» a los 

que en otro caso se habrían negado (principalmente, no utilizar preservativo)”. (DE LORA, 2007, p. 466). 
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que fixa punição com multa de até 3.750 euros aos clientes que se utilizarem dos serviços de 

prostituição, agravando-se a pena com até três anos de prisão e multa de 45.000 euros, caso a pessoa 

a quem se oferece dinheiro para a prática de atos sexuais se encontrar em situação de 

vulnerabilidade, como por exemplo, menores (FRANCE, 2017)202. Foram instituídos programas 

de assistência e proteção às prostitutas, alterando-se também a tratativa relativamente às imigrantes. 

Em vez da deportação, passou-se a conceder visto de seis meses para residência para as imigrantes 

que se dispusessem a aceitar as medidas protetivas e abandonarem a prostituição (WHAT YOU..., 

2006).  

Também são puníveis o proxenetismo (proxénétisme) (art. 225-5) (FRANCE, 2017), 

consistente em ajudar, assistir ou proteger a prostituição de outrem, bem como dela se beneficiar 

ou contratar. O proxenetismo é punível com prisão por sete anos e multa de 150.000 euros, podendo 

chegar a 1.500.000 €, se a pessoa é vulnerável, e a 3.000.000 €, se cometido por quadrilha.  

Os impactos da proibição da prostituição na França foram diversos. Além do 

desmantelamento de diversas redes de tráfico de pessoas, houve a deportação de diversas 

imigrantes que admitiram a prática. Contudo, os franceses não conseguiram erradicar a prostituição 

e as medidas colocaram as trabalhadoras sexuais em situações de maiores vulnerabilidades, em 

virtude da alteração dos locais da prostituição para lugares mais ermos (onde não há fiscalização) 

e em horários em que a fiscalização não ocorre, o que resultou no aumento da violência contra as 

prostitutas (GANGOLI, WESTMARLAND, 2006, p. 52). 

A Noruega, desde 01 de janeiro de 2009, a partir de demandas de grupos feministas 

iniciadas na década de 1980, adotou o modelo nórdico, sendo os resultados da norma não 

satisfatórios, pois, há o registro de aumento da prática de violência contra as prostitutas, tanto por 

parte dos clientes quanto por parte dos policiais, bem como reforçou a estigmatização das 

trabalhadoras (UNITED KINGDON, 2016), aumentando a discriminação sofrida e o abuso dos 

seus direitos, em virtude de diversas ações de despejo que desalojaram as prostitutas dos seus locais 

                                                 
202Article 225-12-1 (Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 20): “Lorsqu'il est commis en récidive dans 

les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de 

nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une 

rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel 

avantage est puni de 3 750 € d'amende. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de 

solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture 

d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne 

qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une 

particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à 

un état de grossesse.” (FRANCE, 2017). 
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de trabalho, bem como em virtude das diversas deportações, após o advento da norma, conforme 

análise efetuada pela Anistia Internacional, a partir de entrevistas realizadas com trabalhadoras 

sexuais após a criminalização da solicitação da prestação de serviços sexuais no país. Além disso, 

a Anistia Internacional registrou o aumento da exploração sexual, bem como a inefetividade da 

norma para combater o tráfico (AMNESTY INTERNATIONAL, 2016, p. 12).  

A Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, também adotou o sistema nórdico de 

criminalização da clientela, desde 01 de junho de 2015. A República da Irlanda seguiu o modelo 

nortista, criminalizando o pagamento por serviços sexuais, em 27 de março de 2017, mediante 

reforma do Código Criminal (BATHA, 2017). Outro país europeu que adotou o sistema nórdico 

foi a Islândia. 

Também proíbem a prostituição no continente europeu: Eslovênia, Liechtenstein, Lituânia, 

Moldávia, Romênia, Sérvia, Ucrânia. 

Na América, o Canadá adotou o sistema nórdico em 2014, não considerando crime o 

exercício da prostituição em si (ALTEMIMEI, 2013, p. 631). Antes, porém, o Código Penal 

canadense de 1985, proibiu a existência de bordéis, no artigo 210 (CANADA, 1985)203, o que levou 

associações civis de diversas categorias, inclusive de trabalhadoras sexuais a apelarem à Suprema 

Corte canadense (Canada (AG) v Bedford 2013 SCC 72, [2013] 3 SCR 1101), que reconheceu a 

inconstitucionalidade da norma, sob o fundamento de infringir o direito à liberdade das 

trabalhadoras. Contudo, o principal argumento da decisão foi a contrariedade do artigo à carta 

constitucional canadense, pela submissão das trabalhadoras a situações de risco, pois, o trabalho 

em bordéis é mais seguro do que os demais locais em que o trabalho sexual é exercido (CANADA, 

2013) 204.     

                                                 
203 “Keeping common bawdy-house -  210 (1) Every one who keeps a common bawdy-house is guilty of an indictable 

offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years. Landlord, inmate, etc. (2) Every one who (a) 

is an inmate of a common bawdy-house, (b) is found, without lawful excuse, in a common bawdy-house, or (c) as 

owner, landlord, lessor, tenant, occupier, agent or otherwise having charge or control of any place, knowingly permits 

the place or any part thereof to be let or used for the purposes of a common bawdy-house, is guilty of an offence 

punishable on summary conviction.” (CANADA, 1985). 
204 “[165] I have concluded that each of the challenged provisions, considered independently, suffers from 

constitutional infirmities that violate the Charter.  That does not mean that Parliament is precluded from imposing 

limits on where and how prostitution may be conducted.  Prohibitions on keeping a bawdy-house, living on the avails 

of prostitution and communication related to prostitution are intertwined.  They impact on each other.  Greater latitude 

in one measure — for example, permitting prostitutes to obtain the assistance of security personnel — might impact 

on the constitutionality of another measure — for example, forbidding the nuisances associated with keeping a bawdy-

house.  The regulation of prostitution is a complex and delicate matter.   It will be for Parliament, should it choose to 

do so, to devise a new approach, reflecting different elements of the existing regime. [166]  This raises the question of 

whether the declaration of invalidity should be suspended and if so, for how long. [167]  On the one hand, immediate 
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Também proíbem a prostituição o Haiti, Trinidad e Tobago, que criminaliza a procura por 

prostituição na Lei de Ofensas Sexuais de 1986 (TRINIDAD AND TOBAGO, 2015), Guiana e 

Suriname.  

Na África, a prostituição é ilegal na África do Sul, Angola, Botswana, República Central 

da África, Egito, Eritrea, Guiné-Bissau (fortemente relacionada ao tráfico de drogas), Kenya, 

Libya, Malawi, Maldivas, Namíbia, Nigéria, Ruanda, Somália, Sudão do Sul, Suazilândia 

(Swaziland), Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda e Zimbabwe. 

É importante registrar acerca dos países africanos que proíbem a prostituição, que grande 

parte deles ocupam os primeiros lugares no ranking mundial de epidemia da AIDS (Síndrome por 

Imunodeficiência Adquirida – SIDA), estando a África do Sul no primeiro lugar, seguida por 

Lesotho, Suazilândia, Botswana, Malawi, Tanzânia, Uganda, Kenya, Tanzânia e Zimbabwe, 

conforme dados da AVERT, agência que monitora e investiga os impactos da doença no mundo, 

de 2016, sendo que, do total de pessoas infectadas, apenas 4% são prostitutas e 9% são clientes  

(AVERT, 2016).  

Os países asiáticos que proíbem a prostituição são: Afeganistão, Barém, Butão, Brunei, 

Camboja (onde são relatados inúmeros casos de violência policial contra as prostitutas), Iraque 

(IRAQ, 1969), Kuwait, Quirguistão, Laos, Mongólia, Myanmar, Nepal, Coréia do Norte, Coréia 

do Sul (embora no País existam mais de 270.000 prostitutas, sendo a prestação de serviços sexuais 

responsável por 1,6% do PIB do país, conforme dados de 2004 (HENHEFFER, 2010), Oman, 

Paquistão, Palestina, Filipinas, Qatar, Arábia Saudita, Síria, Taiwan, Tajiquistão, Turquimenistão, 

Emirados Árabes, Uzbequistão, Vietnã e Iêmen. 

Em 1979, quando eclodiu a revolução islâmica no Irã, a prostituição que era admitida (como 

em vários países predominantemente islâmicos) foi proibida, e várias prostitutas foram condenadas 

                                                 
invalidity would leave prostitution totally unregulated while Parliament grapples with the complex and sensitive 

problem of how to deal with it.  How prostitution is regulated is a matter of great public concern, and few countries 

leave it entirely unregulated.  Whether immediate invalidity would pose a danger to the public or imperil the rule of 

law (the factors for suspension referred to in Schachter v. Canada, 1992 CanLII 74 (SCC), [1992] 2 S.C.R. 679) may 

be subject to debate.  However, it is clear that moving abruptly from a situation where prostitution is regulated to a 

situation where it is entirely unregulated would be a matter of great concern to many Canadians. [168] On the other 

hand, leaving the prohibitions against bawdy-houses, living on the avails of prostitution and public communication for 

purposes of prostitution in place in their present form leaves prostitutes at increased risk for the time of the suspension 

— risks which violate their constitutional right to security of the person. [169]  The choice between suspending the 

declaration of invalidity and allowing it to take immediate effect is not an easy one.  Neither alternative is without 

difficulty.  However, considering all the interests at stake, I conclude that the declaration of invalidity should be 

suspended for one year.” (Supreme Court of Canada. Canada (AG) v Bedford 2013 SCC 72, [2013] 3 SCR 1101). 

(CANADA, 2013).  
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(ENDJSO, 2014, p. 78), sendo o país um dos mais severos com relação à proibição da prostituição, 

tão severo que, em 2007, proibiu a distribuição em seu território do livro “Memórias das minhas 

putas tristes”, de Gabriel García Marquez (IRAN, 2007).  

O Código Penal iraniano, na versão de 2013, reitera a vedação à prática de “atos indecentes” 

(art. 637), como beijar ou dormir juntos, por homens e mulheres que não sejam casados, os quais 

são puníveis com até noventa e nove chibatadas205 (IRAN, 2013). Assim, a prostituição se insere 

nas práticas sexuais ilegais, e, pela prática as mulheres são condenadas à morte por apedrejamento 

ou enforcamento (DITMORE, 2006, p. 392).  

No Japão, o exercício da prostituição e a exploração de bordéis foram proibidos pela “Lei 

de Prevenção da Prostituição” (“Prostitution Prevention Law”) (JAPAN, 1956), cuja 

fundamentação é a dignidade humana e a moralidade da sociedade, conforme disposto no artigo 

1º, prevendo a punição de atos relacionados à prostituição, bem como a reabilitação das prostitutas. 

Após a implementação da lei, a prostituição passou a ser exercida de forma clandestina, controlada 

por grupos de criminosos (YUKI, KANEKO, 1993, p. 24). Atualmente, apesar da subsistência da 

proibição, a prostituição é exercida no Japão em casas de banho/massagem conhecidas como 

“soaplands”.   

Situação sui generis é o tratamento jurídico dado à prostituição na Rússia, pois, segundo o 

Código de Ofensas Administrativas, o ato de se prostituir constitui infração administrativa, punível 

com multa, bem como a percepção de valores advindos da prostituição de outrem (THE RUSSIAN 

FEDERATION, 2001). Por essa razão, ainda que a punição não se dê na esfera da liberdade das 

pessoas, o modelo adotado é proibicionista.  

 

3.2 Tolerância 

 

Os sistemas de tolerância são sistemas que consolidam a invisibilidade social programada 

das trabalhadoras sexuais, colocando-as na condição de sujeitos invisíveis para o direito. Neste 

aspecto há um hiato entre o exercício do trabalho sexual e o alcance do direito, pois, a prestação e 

o consumo dos serviços sexuais não são punidas, contudo, as demais atividades que se relacionam 

                                                 
205 “Article 637- When a man and a woman who are not married to each other, commit indecent acts other than zina, 

such as kissing or sleeping next to one another, they shall be sentenced to up to ninety-nine lashes; and if the act is 

committed by force only the one who has used force shall be punished as ta’zir”. (IRAN, 2013). “Ta'zir” é uma 

penalidade discricionária a ser definida pelo juiz da causa.  
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à prostituição (as quais são fortalecidas pela ausência de normas que afetem diretamente a prestação 

dos serviços) são criminalizadas, ainda que o trabalho sexual seja exercido voluntariamente.  

Os sistemas de tolerância estão presentes nos ordenamentos jurídicos sob duas formas, a 

não criminalização da prostituição em si ou a legalização do trabalho, sem a sua regulamentação, 

o que permite concluir que a prostituição é legalizada, mas não regulamentada.   

Esse sistema atravessa os séculos, tendo a sua instituição origem na abertura sexual do 

século XVII206, fortalecendo-se no final do século XIX e início do século XX, pela difusão de 

medidas sanitaristas e pelos movimentos de direitos civis (NUCCI, 2015, p. 80), os quais ainda o 

sustentam na contemporaneidade. 

Na esteira de proteção dos direitos civis e de combate à escravidão e tráfico de pessoas, os 

ordenamentos tolerantes com a prostituição encontram respaldo pela elaboração da Convenção da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para a repressão do tráfico de pessoas e lenocínio, 

concluída em Nova Iorque, em 21 de março de 1950 (BRASIL, 1959)207, resultante da 

uniformização de diversos documentos internacionais anteriores sobre o tema208.  

Tal sistema segue o modelo abolicionista, herdeiro da concepção agostiniana de 

prostituição como “mal necessário” e inextirpável, como contenção dos arroubos sexuais e 

preservação das “mulheres de família”, aproximando o trabalho sexual, pela invisibilidade, da 

marginalidade, na medida em que criminalizam tudo que o cerca, sem reconhecer, contudo, a 

autodeterminação e o direito fundamental ao trabalho das trabalhadoras sexuais209, como se verifica 

                                                 
206 “Diz-se que no início do século XVII ainda vigorava uma certa franqueza. As práticas não procuravam o segredo; 

as palavras eram ditas sem reticência excessiva e, as coisas, sem demasiado disfarce; tinha-se com o ilícito uma 

tolerante familiaridade. Eram frouxos os códigos da grosseria, da obscenidade, da decência, se comparados com os do 

século XIX. Gestos diretos, discursos sem vergonha, transgressões visíveis, anatomias mostradas e facilmente 

misturadas, crianças astutas vagando, sem incômodo nem escândalo, entre os risos dos adultos: os corpos 

“pavoneavam”. (FOUCAULT, 1988, p. 9). 
207 A referida convenção foi ratificada pelo Brasil, em 12 de setembro de 1958, e promulgada pelo Decreto nº 46.981, 

de 8 de outubro de 1959 (BRASIL, 1959). 
208 Os quais foram citados nos considerandos: “Considerando que, com relação à repressão do tráfico de mulheres e 

crianças, estão em vigor os seguintes instrumentos internacionais: 1º) Acordo internacional de 18 de maio de 1904 

para a repressão do tráfico de mulheres brancas, emendado pelo Protocolo aprovado pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas a 3 de dezembro de 1948. 2º) Convenção Internacional de 4 de maio de 1910, relativa à repressão do tráfico de 

mulheres brancas, emendada pelo Protocolo acima mencionado. 3º) Convenção Internacional de 30 de setembro de 

1921 para a repressão do tráfico de mulheres e crianças, emendada pelo Protocolo aprovado pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas a 20 de outubro de 1947. 4º) Convenção Internacional de 11 de outubro de 1933 relativa à repressão 

do tráfico de mulheres maiores, emendada pelo Protocolo acima referido”. (BRASIL, 1959). 
209  “Os que defendem a medida abolicionista — que não adota a regulamentação, deixam as mulheres à sua própria 

sorte, exploradas pelos rufiões e proxenetas. Apenas, oferecem meios de profilaxia às doenças e de higiene, assistência 

médica em postos circunvizinhos e educação sanitária facultativa a quem quiser se prevenir e defender-se.” (FRANÇA, 

2012, p. 05). 
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na análise do primeiro considerando da convenção supracitada, cujo teor é o seguinte: 

“Considerando que a prostituição e o mal que a acompanha, isto é, o tráfico de pessoas para fins 

de prostituição, são incompatíveis com a dignidade e o valor de pessoa humana e põem em perigo 

o bem-estar do indivíduo, da família e da comunidade.” (BRASIL, 1959)210. 

Assim, as partes que aderiram às disposições convencionais se comprometeram, na forma 

dos artigos 1º e 2º, a combater o aliciamento, indução e desencaminhamento para fins de 

prostituição, ainda que com o consentimento da pessoa, bem como a exploração da prostituição, 

prevendo a punição de quem mantivesse, dirigisse, financiasse ou contribuísse para o 

financiamento de casas de prostituição, bem como desse ou tomasse de aluguel, total ou 

parcialmente, imóvel ou local para fins de prostituição211 (BRASIL, 1959).  

A convenção, ainda, contém norma que impede o reconhecimento da prostituição como 

trabalho, conforme disposição do artigo 6º, que determina a adoção de todas as medidas necessárias 

para revogação ou abolição de leis, regulamentos e práticas administrativas “que obriguem a 

inscrever-se em registros especiais, possuir documentos especiais ou conformar-se a condições 

excepcionais de vigilância ou de notificação as pessoas que se entregam ou que se supõem entregar-

se à prostituição”. (BRASIL, 1959). 

Por outro lado, a referida convenção estabeleceu que as partes que a ratificassem deveriam 

criar ou manter um serviço encarregado da coordenação e centralização para investigações e 

repressões relativas às infrações previstas nos artigos 1º e 2º, o que propiciou a atuação policial 

irrestrita, pois, este modelo aproxima a prostituição da criminalidade212.   

O Código Penal da Armênia (2003) não veda o exercício da prostituição. Contudo, prevê 

punições para aqueles que sequestrarem para fins de sujeição à prostituição (art. 131), bem como 

aqueles que sujeitarem pessoas menores de 18 anos à prostituição (art. 166, 1). O referido código 

                                                 
210 “No resulta fácil definir el abolicionismo, salvo como pars destruens del reglamentarismo: el Estado no debe dar 

pábulo, mediante la regulación, a una actividad básicamente degradante e indigna; antes bien, debe dirigir sus esfuerzos 

en pos de su desaparición. Mientras tanto, a la prostituta no se le puede añadir la carga de la sanción penal o 

administrativa por su dedicación (que es lo característico del prohibicionismo) con lo que su oficio es a fin de cuentas 

«tolerado».” (DE LORA, 2007, p. 457). 
211 “Artigo I -  As Partes na presente Convenção convêm em punir tôda pessoa que, para satisfazer às paixões de 

outrém: 1. aplicar, induzir ou desencaminhar para fins de prostituição, outra pessoa, ainda que com seu consentimento; 

2. explorar a prostituição de outra pessoa, ainda que com seu consentimento. Artigo II - As partes na presente 

Convenção convém igualmente em punir tôda pessoa que: 1. Mantiver, dirigir ou, conscientemente, financiar uma casa 

de prostitução ou contribuir para êsse financiamento. 2. Coscientemente, der ou tomar de aluguel, total ou parcialmente, 

um imóvel ou outro local, para fins de porstituição de outrem.” (BRASIL, 1959). 
212 O modelo brasileiro será analisado no tópico 2.5. 
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também prevê punição para o crime denominado “Envolvimento na prostituição”213 (art. 261), 

mediante a sujeição de pessoas pelo uso da violência a se prostituírem, cuja pena varia entre o 

pagamento de multa, prestação de trabalhos e prisão por até dois anos. As mesmas penas podem 

ser aplicadas àqueles que exploram casas de prostituição, sendo que a prisão, neste caso pode ser 

aumentada em até 5 anos (art. 262). 

A prostituição também não é proibida em Andorra (2005), contudo a exploração sexual e a 

exploração de casas de prostituição são vedadas pelo Código Penal (Capítulo III, artigos 150 a 153) 

puníveis com prisão de 2 a 5 anos, podendo haver o acréscimo de multa. Promover, facilitar ou 

encorajar a prostituição de outrem também é punível com prisão de três meses a três anos. 

  São igualmente tolerantes com a prostituição, mas vedam a exploração de bordéis e o 

proxenetismo, na Europa: Bulgária, Cazaquistão, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, 

Estônia, Itália e Malta. 

A Espanha (2016, p. 68), desde 1956 (DE LORA, 2007, p. 457), também adota o sistema 

de tolerância, não tipificando a prostituição em si, mas tipificando à exploração sexual no artigo 

187 do Código Penal, considerada esta como o emprego de violência, intimidação ou engano, bem 

como o abuso de uma situação de superioridade, necessidade ou vulnerabilidade da vítima, 

obrigando-a a se prostituir. No mesmo artigo, o código penal espanhol prevê pena de dois a quatro 

anos e multa à exploração da prostituição de outrem, ainda que com seu consentimento, havendo 

contradição na própria norma214. 

É necessário que se questione sobre a norma espanhola, o que nos servirá de 

questionamento também para a norma brasileira, qual é a conotação da palavra “lucro”? Lucro é o 

ganho auferido com a prostituição? Se uma trabalhadora sexual mantém dependentes com o 

produto do seu trabalho, estes a estariam explorando? Se uma trabalhadora sexual destina parte da 

verba por ela auferida a uma associação representativa, há exploração sexual? Se uma prostituta 

                                                 
213 “Envolvement into prostitution”. (ARMENIA, 2003).  
214 “Artículo 187. 1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad 

o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la 

prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. Se 

impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la 

prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la víctima se encuentre en una situación de 

vulnerabilidad personal o económica. b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas 

o abusivas.” (ESPANHA, 2016, p. 68). 
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contribui, com o produto do seu trabalho, para a previdência social, o Estado estaria explorando 

sexualmente esta mulher, apropriando-se de um percentual do seu lucro? 

A norma espanhola presume, ainda, que haverá exploração sexual quando a “vítima” se 

encontrar em situação de “vulnerabilidade pessoal ou econômica”. A amplitude desta última 

expressão demonstra a abertura interpretativa estatal para repressão, sem a comprovação da 

existência da exploração sexual, para cuja configuração seria imprescindível o vício do 

consentimento, considerada a capacidade do sujeito, sendo demasiadamente fartas as 

possibilidades de uma pessoa se encontrar em situação de vulnerabilidade pessoal ou econômica. 

Considerando-se o contexto europeu, tem-se claramente como um dos objetivos de tais 

legislações com expressões que permitem a atuação estatal discricionária, além da punibilidade dos 

mais pobres, a contenção da imigração. 

A prostituição é legalizada, mas não regulamentada, na Finlândia, Mônaco, Portugal, Reino 

Unido,  Polônia e República Checa (MURRAY, 2014, p. 589). 

Na África, adotam o sistema de tolerância: Burkina Faso, República Democrática do 

Congo, Costa do Marfim, Madagascar. 

Na China maoísta, com a implementação do socialismo, em 1949, as ações governamentais 

voltaram-se para a erradicação da prostituição no país. Em 1986, o Executivo expediu um 

“regulamento de penalidades administrativas para segurança pública”215, proibindo a venda e a 

compra de serviços sexuais, cuja infração era apenada com até quinze dias de prisão e multa, 

aumentando-se a pena para seis meses a dois anos, em caso de reincidência, ocasião em que o 

infrator deveria frequentar cursos para reabilitação (JEFFREYS, 2012, p. 07).  

O Código Criminal Chinês foi reformado, em 1997, e introduzida a seção 8, cujos artigos 

358 a 362 versam sobre a prostituição e crimes a ela relacionados. Assim, organizar, forçar, seduzir, 

hospedar ou introduzir a prostituição são crimes, apenáveis, isoladamente, com prisão de 05 a 10 

anos, além de multa e confisco de bens. A reincidência, cumulação de crimes ou a prática de 

agravantes (por exemplo, obrigar jovens menores de 14 anos a se prostituírem) são puníveis com 

prisão perpétua ou pena de morte, além do confisco dos bens. Destaco, ainda, o artigo 360 do 

referido código, que prevê a punição de até cinco anos de prisão e multa para prostitutas e clientes 

                                                 
215 “Regulations of the People's Republic of China and Administrative Penalties for Public Security”. (JEFFREYS, 

2012, p. 7). 
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portadores de sífilis, gonorreia ou outra doença sexualmente transmissível (PEOPLE'S REPUBLIC 

OF CHINA, 1997)216.  

Desde 2006, há forte movimento pró regulação da prostituição adulta e voluntária na China, 

contudo, o parlamento ainda não elaborou projetos normativos nesse sentido. 

Também são tolerantes com a prostituição, na Ásia: Indonésia, Timor Leste (MISHRA, 

2013, p. 199), Malásia, Singapura, Sri Lanka e Tailândia (THAILAND, 1996). 

Na Índia, a prostituição também é tolerada, sendo crime, na forma dos artigos 372 e 373 do 

Código Penal indiano, de 1860, a compra e venda de menores de dezoito anos para fins de 

prostituição, bem como o proxenetismo, além de outras práticas relacionadas à prostituição, 

seguindo o paradigma dos demais países abolicionistas, quais sejam, induzir, forçar e explorar a 

prostituição de outrem, conforme a lei para a prevenção do tráfico imoral (“The Immoral Traffic 

(prevention) Act”) (INDIA, 1956), elaborado em 1956 e emendado em 1986 e 1987, em 

decorrência da ratificação pela Índia da Convenção da ONU para Prevenção, Repressão e Punição 

ao Tráfico de Pessoas.  

Embora não haja a regulamentação do trabalho sexual na Índia, há forte organização das 

trabalhadoras em cooperativas e associações que pleiteiam o reconhecimento de direitos e formam 

                                                 
216 “Section 8.   The Crime of Organizing, Forcing, Seducing, Harboring, or Introducing Prostitution - Article 358.   

Those organizing others for or forcing others into prostitution are to be sentenced to five to 10 years in prison in 

addition to having to pay a fine. Those falling in one or more of the following cases are to be sentenced to 10 years or 

more in prison or given a life sentence, in addition to a fine or confiscation of property: (1) Those committing serious 

crimes of organizing others for prostitution; (2) those forcing young girls under the age of 14 into prostitution; (3) 

those forcing more than one person into prostitution and those repeatedly forcing others into prostitution; (4) those 

forcing others who were raped by them into prostitution; (5) those causing severe injuries, death, or other serious 

consequences to those who are forced into prostitution. Those committing one or more of the above crimes, if the case 

is especially serious, are to be given a life sentence or sentenced to death, in addition to confiscation of property. Those 

helping others organize people for prostitution are to be sentenced to five years or fewer in prison in addition to a fine. 

If the case is serious, they are to be sentenced to five to 10 years in prison in addition to being fined. Article 359.   

Those harboring prostitution or seducing or introducing others into prostitution are to be sentenced to five years or 

fewer in prison or put under criminal detention or surveillance, in addition to paying a fine. If the case is serious, they 

are to be sentenced to five years or more in prison in addition to a fine. Those seducing young girls under 14 years of 

age into prostitution are to be sentenced to five years or more in prison in addition to a fine. Article 360.   Those 

engaging in prostitution or visiting a whorehouse knowing that they are suffering from syphilis, clap, or other serious 

venereal diseases are to be sentenced to five years or fewer in prison or put under criminal detention or surveillance, 

in addition to having to pay a fine. Those who visit young girl prostitutes under 14 years of age are to be sentenced to 

five years or more in prison an addition to paying a fine. Article 361.   Personnel of hotels, restaurants, entertainment 

industry, taxi companies, and other units who take advantage of their units' position to organize, force, seduce, harbor, 

or introduce others to prostitution are to be convicted and punished according to articles 358 and 359 of this law. Main 

persons in charge of the aforementioned units who commit crimes stipulated in the above paragraph are to be severely 

punished. Article 362.   Personnel of hotels, restaurants, entertainment industry, taxi companies, or other units who 

inform law offenders and criminals while public security personnel are checking prostitution and whorehouse visiting 

activities, if the case is serious, are to be convicted and punished according to article 310 of this law.” (PEOPLE'S 

REPUBLIC OF CHINA, 1997). 
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uma rede de proteção da saúde, principalmente, preventiva contra a AIDS, e contra a violência, 

desde 1995.  

Formada por um grupo de trabalhadoras sexuais que trabalhavam em Soganachi, área de 

prostituição em Calcutá, a “Durbar Mahila Samanwaya Committee (DMSC)217”, atualmente, 

mantém mais de 65 mil trabalhadoras e trabalhadores sexuais em sua formação, promovendo 

conferências periódicas de trabalhadores sexuais, nas quais debatem temas diversos, como, por 

exemplo, atuações contra a estigmatização, melhorias de condições de trabalho (DURBAR 

MAHILA SAMANWAYA COMMITTEE, 2017), bem como a manutenção de escolas para 

dependentes das trabalhadoras. Além disso, as trabalhadoras criaram a “Usha Co-operative and 

Multipurpose Stores Limited”, inicialmente registrada como uma cooperativa de donas de casa, 

para viabilidade do registro, e, posteriormente, alterada para uma cooperativa de trabalhadoras 

sexuais, que, além da proteção das trabalhadoras, atua também como uma cooperativa de crédito 

(uma espécie de banco cooperativo), que opera com uma contribuição mensal das prostitutas, para 

empréstimos financeiros para as trabalhadoras a juros muito baixos, bem como a manutenção de 

seguros de saúde e seguros de vida acessíveis às trabalhadoras (GLOBAL NETWORK OF SEX 

WORK PROJECTS, 2011). 

Em Israel, a prostituição é legalizada, desde 1949, com a promulgação da “Prostitution and 

Abomination Law”, inicialmente destinada somente às relações heterossexuais, estendendo-se às 

demais relações, em 1954 (AMIR, AMIR, 2004). Entretanto, a atividade não é regulamentada, 

permanecendo proibidas a exploração de bordéis (rufianismo) e a intermediação da prostituição 

por outrem, conforme disposições constantes dos artigos 204218 e 199219, respectivamente, do 

Código Penal, sendo, ainda, presumida a exploração sexual, caso algum homem viva com uma 

                                                 
217 Para maiores informações sobre o comitê, recomendo a visita ao site http://durbar.org, onde estão relacionados 

todos os projetos desenvolvidos pela associação. 
218 “Maintaining a place for purposes of prostitution: 204. If a person maintains or operates a place – including a vehicle 

or a vessel – for the practice of prostitution, then he is liable to five years imprisonment.” (ISRAEL, 1977). 
219 “Procurement: 199. (a) The following are liable to five years imprisonment: (1) a person who wholly or in part, 

permanently or for any period of time lives on the earnings of a person engaged in prostitution; (2) a person who 

knowingly receives something that was given for a person's act of prostitution, or a part of what was so given. (b) If a 

person committed an offense under this section in connection with his spouse, child or stepchild, or if he committed 

the offense by exploiting a relationship of authority, dependence, education or supervision, then he shall be liable to 

seven years imprisonment. (c) For purposes of this section, it is immaterial –  (1) whether what the offender received 

was money, valuable consideration, a service or some other benefit; (2) whether he received it from a person who 

engages in prostitution or from some other person; (3) whether he receives what was given for an act of prostitution or 

a substitute for what was so given.” (ISRAEL, 1977). 
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prostituta, ou regularmente a acompanhe, ou se beneficie do produto do seu trabalho, conforme 

previsão do artigo 200220 (ISRAEL, 1977).  

Israel, atualmente, possui doze mil trabalhadoras e trabalhadores sexuais, segundo dados 

do Ministério do Bem-Estar e Serviço Social israelense, conforme análise realizada em 2016, sendo 

as mulheres 95% das profissionais (12,000, 2016). 

A maioria dos países da América adotaram o modelo de tolerância para a tratativa do 

trabalho sexual. Os países americanos tolerantes com a prostituição, mas que vedam os demais atos 

a ela relacionados são: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Jamaica (JAMAICA, 2010), Nicarágua e Chile. 

Nos Estados Unidos o sistema também é misto, sendo competência estadual a regulação ou 

proibição da prostituição. Na maioria dos estados a prostituição é proibida (ALTEMIMEI, 2013, 

p. 631), seja a prática em si, seja a partir da penalização dos clientes, bem como as demais condutas 

relacionadas à prostituição, não sendo o ato de se prostituir considerado crime, na forma descrita 

no Código Penal de Michigan, por exemplo (MICHIGAN, 1931). Há estados estadunidenses que 

regularam a prostituição, como por exemplo, Nevada.  

Em Cuba, desde a revolução (1959), desenvolveram-se trabalhos para a reinserção das 

mulheres em outras atividades econômicas, erradicando-se, paulatinamente, o trabalho sexual no 

país. Contudo, desde 1991, em virtude da crise econômica vivenciada por Cuba pelo 

recrudescimento do embargo econômico (CANALS, OLMEDO, 1997, p. 167), o país se abriu para 

o turismo, verificando-se um movimento denominado, pejorativamente, “jineterismo” (razão pela 

qual há referências às prostitutas cubanas, utilizando-se a palavra “jinetera”), o trabalho sexual 

apresenta-se visível, não constituindo a prostituição em si crime. Entretanto, há forte movimento 

na ilha, encabeçado pelo Centro Nacional de Educação Sexual, para a criminalização da clientela 

(GONZÁLEZ, 2017).    

O Código Penal panamenho (PANAMÁ, 2007), considera a prática da prostituição forçada 

ou o não impedimento desta, possuindo meios para fazê-lo, crime contra o Direito Internacional e 

os Direitos Humanos, prevendo pena de prisão de vinte a trinta anos, no artigo 441, constituindo 

ainda crime contra pessoas ou bens protegidos pelo Direito Internacional Humanitário induzir ou 

                                                 
220 “Presumption of procurement: 200. If a man lives with a prostitute or regularly accompanies her, or if he exerts 

control or influence over a her in a manner that aids in or compels her prostitution, then he shall be presumed to live 

on her earnings, unless the opposite is proved.” (ISRAEL, 1977). 
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forçar pessoas menores de dezoito anos a se prostituírem, em conformidade com o artigo 448, cuja 

pena varia entre dez e doze anos de prisão.  

Portanto, o trabalho sexual não é crime no Panamá, contudo, também não é regularizado, 

razão pela qual se insere no modelo abolicionista de tolerância. Apesar da falta de regulação, as 

trabalhadoras sexuais panamenhas se organizaram pela luta por direitos, formando a organização 

“Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá (MDDP)”, que pleiteia o reconhecimento legal do 

trabalho sexual no país, bem como denuncia a prática de crimes e abusos policiais contra as 

profissionais (RED DE MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES DE LATINOAMERICA Y 

EL CARIBE, 2016a).  

A legislação argentina é similar à brasileira no tocante à prostituição, vedando o Código 

Penal, nos artigos 125 a 127 a promoção ou facilitação da prostituição de outrem, bem como a 

exploração econômica, ainda que consentida, da prostituição de uma pessoa (ARGENTINA, 

1984)221 . 

No Paraguai, a prostituição não constitui crime. O Código Penal paraguaio criminaliza o 

tráfico de pessoas (artigo 129)222, o proxenetismo (artigo 139)223, considerando-o crime somente 

                                                 
221 “ARTICULO 125 bis — El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 

cuatro (4) a seis (6) años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima. ARTICULO 126 — En el caso 

del artículo anterior, la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes 

circunstancias: 1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, 

abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 

el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.  2. El autor fuere ascendiente, descendiente, 

cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido 

o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. 3. El autor fuere funcionario público o miembro de una 

fuerza de seguridad, policial o penitenciaria. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de 

diez (10) a quince (15) años de prisión. ARTICULO 127 — Será reprimido con prisión de cuatro (4) a seis (6) años, 

el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de 

la víctima. La pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad 

o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 

una persona que tenga autoridad sobre la víctima. 2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea 

recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de 

la educación o de la guarda de la víctima. 3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, 

policial o penitenciaria. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince (15) 

años de prisión.” (ARGENTINA, 1984) 
222 “Artículo 129.- Trata de personas: 1º El que mediante fuerza, amenaza de mal considerable o engaño, condujera a 

otra persona fuera del territorio nacional o la introdujera en el mismo y, utilizando su indefensión la indujera a la 

prostitución, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años. 2º Cuando el autor actuara 

comercialmente o como miembro de una banda que se ha formado para la realización de hechos señalados en el inciso 

anterior, se aplicará lo dispuesto en los artículos 57 y 91.” (PARAGUAY, 1997). 
223 “Artículo 139. Proxenetismo:  1º El que indujera a la prostitución a una persona: 1. menor de dieciocho 

años; 2. entre dieciocho años y la mayoría de edad, abusando de su desamparo, confianza o ingenuidad; o 3. entre 

dieciocho y la mayoría de edad, cuya educación esté a su cargo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 

cinco años o multa. 2º Cuando el autor actuara comercialmente, el castigo será aumentado a pena privativa de libertad 
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quando praticado contra vulneráveis (diferentemente do sistema brasileiro que considera crime a 

indução à prostituição de qualquer pessoa, independentemente da idade) e o rufianismo (artigo 

140)224, constituindo crime a violação do dever de cuidado ou educação a conduta do autor que, 

responsável pelo cuidado de outrem, a expuser à prostituição, conforme disposição do artigo 226 

do código225 .  

Contudo, diante das inúmeras denúncias de abuso e violência contra as trabalhadoras 

sexuais paraguaias, há forte movimento no país, liderado pela Associação de Mulheres 

Trabalhadoras sexuais Unidas na Esperança (Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales, 

Unidas en la Esperanza (UNES), para regulação da profissão, denunciando a organização o 

tratamento estatal abusivo e a discriminação, que se manifesta tanto pela estigmatização quanto 

pela recusa de profissionais da área de saúde ao atendimento das trabalhadoras, bem como pelo 

descaso policial para com atos violência praticados contra as profissionais. 

Uma das denúncias mais importantes da associação é a elaboração de legislações penais 

locais de tipo aberto, que permite a punição discricionária pelo Estado da prática de atos “contra a 

ordem pública”, decorrendo tal insegurança legislativa a ocorrência de diversos atos de extorsão 

policial contra as prostitutas (RED DE MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES DE 

LATINOAMERICA Y EL CARIBE, 2016b).  

A referida crítica da organização paraguaia é ponto sensível merecedor de reflexão profunda 

sobre a insegurança jurídica a que se sujeitam as trabalhadoras sexuais ao redor do mundo, com a 

manobra jurídica de utilização de tipos penais abertos, que condenam as trabalhadoras à 

marginalidade, de extensa possibilidade interpretativa, que sujeitam as prostitutas a condenações 

policiais sumárias e à prática de violência institucional, não contribuindo, efetivamente, para 

combater a exploração sexual, tampouco o tráfico de pessoas. 

As denúncias de violência institucional por parte de policiais e recusa de atendimento por 

agentes de saúde também são feitas por organizações de trabalhadoras sexuais e pela Comissão 

Nacional dos Direitos Humanos do México (COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

                                                 
de hasta seis años. Se aplicará también lo dispuesto en los artículos 57 y 94. 3º Cuando la víctima sea menor de catorce 

años, el castigo será aumentado a pena privativa de libertad de hasta ocho años.” (PARAGUAY, 1997). 
224 “Artículo 140. Rufianería: El que explotara a una persona que ejerce la prostitución, aprovechándose de las 

ganancias de ella, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.” (PARAGUAY, 1997). 
225 “Artículo 226. Violación del deber de cuidado o educación: El que violara gravemente su deber legal de cuidado o 

educación de otro y con ello lo expusiera al peligro de: 1. ser considerablemente perjudicado en su desarrollo físico o 

síquico; 2. llevar una vida en la cual los hechos punibles sean habituales; o 3. ejercer la prostitución, será castigado 

con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.” (PARAGUAY, 1997). 
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HUMANOS, 2016, p. 8), país que criminaliza o lenocínio, em seu Código Penal226, e a exploração 

sexual, na denominada Lei Geral de Tráfico de Pessoas e outros delitos relacionados. Segundo o 

artigo 15 da referida lei, pratica exploração sexual atrair, envolver, transportar, transferir, segurar, 

entregar, receber ou acomodar para prostituição alheia uma ou várias pessoas (MÉXICO, 2012).  

O trabalho sexual em si não é vedado no país, se apresentando como forma de subsistência 

de diversas trabalhadoras mexicanas.  

Marta Lamas (2014), antropóloga e pesquisadora do trabalho sexual no país, apresenta em 

suas pesquisas mais uma denúncia acerca da previsão do crime de lenocínio, bem como acerca da 

lei geral, que associa qualquer prática relacionada à prostituição à exploração de pessoas como 

empecilho para que as trabalhadoras sexuais possam se organizar, sob o risco de se configurar a 

conduta tipificada, o que somente beneficia, na prática, os exploradores sexuais das trabalhadoras 

e as autoridades que praticam extorsões, ou se beneficiam da corrupção financiada pelos 

exploradores227. A autora (2014) critica, ainda, o puritanismo, fundamentalismo e insuficiência do 

abolicionismo, sendo necessária a regulação como forma de se garantir segurança, direitos e 

respeito às trabalhadoras sexuais, o que é demandado por diversas organizações de trabalhadoras 

sexuais no México. 

A Bolívia é mais um exemplo dos países que legalizaram a prostituição, dispondo sobre o 

trabalho sexual em normas que versam sobre o controle sanitário, como, por exemplo, a Lei 

nº3.729, de 2007, que dispõe, no artigo 19, sobre a necessidade de realização de exames para 

diagnóstico de HIV para pessoas que se dedicam ao comércio sexual como requisito para expedição 

                                                 
226 “Artículo. 206. El lenocinio se sancionará con prisión de dos a nueve años y de cincuenta a quinientos días multa. 

Artículo 206 BIS. Comete el delito de lenocinio: Toda persona que explote el cuerpo de otra por medio del comercio 

carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera; Al que induzca o solicite a una persona para 

que con otra, comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución, y Al 

que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia 

expresamente dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.” (MÉXICO, 

1931).  
227 “De esa manera el delito de lenocinio, cuya moderna acepción es la de “trata”, sirve para manifestar discursivamente 

un rechazo moralista al comercio sexual, mientras que en los hechos dificulta establecer formas legales de organización 

del trabajo sexual de quienes quieren trabajar independientemente, sin padrotes ni madrotas. Por ejemplo, si un grupo 

de trabajadoras decidiera rentar un local donde dar servicios sexuales, a quien firme el contrato de alquiler se la podría 

acusar de “lenona” o “tratante”. Así se persigue a quien trabaja en la calle al mismo tiempo que se le impide organizarse 

en locales cerrados. Esta ambigüedad hipócrita obstaculiza la autoorganización de las trabajadoras y el desarrollo de 

formas más discretas y seguras de ofrecer el servicio. Además, a esta incongruencia legal se suma el sórdido entramado 

de corrupción y abuso que rodea al comercio sexual, donde no sólo los que controlan el negocio logran inmensas 

ganancias sino también algunas autoridades delegacionales, policiacas y judiciales. Y quienes intentan trabajar por 

fuera de las mafias, y sin dar mordidas, enfrentan no sólo dificultades enormes sino grandes peligros.” (LAMAS, 

2014).  
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do carnê sanitário, documento necessário para o exercício do trabalho sexual no país (BOLÍVIA, 

2007). Entretanto, não possui normas de caráter trabalhista sobre o ofício, o que é reivindicado por 

organizações civis de trabalhadoras sexuais bolivianas (RED DE MUJERES TRABAJADORAS 

SEXUALES DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE, 2017).  

O sistema boliviano de regulação parcial do exercício do trabalho sexual é passível de 

críticas, em virtude do seu caráter sanitarista, mediante a instituição de normas que visam à 

“proteção da saúde pública”, fundamentada no estigma de que as trabalhadoras sexuais são vetores 

de doenças sexualmente transmissíveis, contudo, as desampara no reconhecimento e regulação do 

trabalho sexual. Tal desamparo, segundo organizações de trabalhadoras sexuais bolivianas, enseja 

a prática de diversos abusos e maus tratos por parte dos agentes públicos, denunciando a 

Organização Nacional de Ativistas pela Emancipação da Mulher (Organización Nacional de 

Activistas por la Emancipación de la Mujer - ONAEM) diversos atos de violência praticados por 

policiais contra as trabalhadoras sexuais, dentre eles, batidas policiais, sem mandado judicial, 

normalmente, acompanhadas da mídia predatória, que expõe tais ações e as trabalhadoras detidas 

em programas de televisão, bem como extorsões, violência verbal, abuso sexual e detenções 

arbitrárias (RED DE MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES DE LATINOAMERICA Y EL 

CARIBE, 2017). 

O Código Penal colombiano criminaliza o proxenetismo, nos artigos 213 a 216, 

considerando a prática de induzir ou constranger pessoas à prática da prostituição, bem como o 

tráfico de pessoas228. O trabalho sexual voluntário é lícito, bem como a manutenção de bordéis, 

desde a década de 1970, na forma do Código Nacional de Polícia, modificado pelo Decreto nº 

1.801, em 2016 (COLOMBIA, 2016), que se limita à fixação de padrões de comportamento, cujo 

descumprimento enseja a aplicação de multas, para utilização dos espaços públicos e dos lugares 

destinados à prestação de serviços sexuais.    

                                                 
228 “Del proxenetismo - Artículo  213. Inducción a la prostitución.  El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los 

deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro 

(4) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo  214. 

Constreñimiento a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, constriña a 

cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años y multa de 

cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo  216. Circunstancias de 

agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una tercera parte 

a la mitad, cuando la conducta: 1. Se realizare en persona menor de catorce (14) años. 2. Se realizare con el fin de 

llevar la víctima al extranjero.  3. El responsable sea integrante de la familia de la víctima.” (COLOMBIA, 2000). 
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Entretanto, a Colômbia encontra-se em processo de regulação do trabalho sexual 

(RODRÍGUEZ, 2015, p. 59), alterando o sistema de tolerância, ainda em vigor no país, em 

decorrência da atuação do coletivo de trabalhadoras “La Asociación de Mujeres Buscando 

Libertad” (ASMUBULI), que se uniu a outros formando o SINTRASEXCO, primeiro sindicato de 

trabalhadoras sexuais do país (RED DE MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES DE 

LATINOAMERICA Y EL CARIBE, 2016c).  

No âmbito jurisprudencial, a Corte Constitucional da Colômbia, desde 1995, sustentava a 

imoralidade do trabalho sexual, circunscrevendo o exercício da atividade “indesejável”, nos termos 

da própria decisão, a locais previamente determinados, as chamadas “zonas de tolerância”, por 

força da sentença de tutela no processo T-620/95 (COLOMBIA, 1995).   

O ano de 2010 significou uma reviravolta e um marco jurídico para o reconhecimento do 

trabalho sexual, em virtude da decisão proferida pela referida corte em uma ação de tutela (T-629-

10) ajuizada por uma trabalhadora sexual que mantinha contrato verbal com um bar onde prestava 

serviços sexuais, do qual foi dispensada, por se encontrar grávida, estado que garante a estabilidade 

laboral provisória, segundo as leis trabalhistas do país, mas que havia sido denegado à trabalhadora 

nas instâncias inferiores, ao argumento da ilicitude do contrato celebrado. 

A Corte Constitucional, fundamentando-se nos direitos de igualdade, liberdade e na 

dignidade humana, entendeu pela existência do contrato de trabalho, necessidade de respeito aos 

direitos das trabalhadoras sexuais, possuidoras de direitos como qualquer trabalhador, e que a 

trabalhadora fazia jus à estabilidade, determinando ao empregador o pagamento de indenização 

correspondente ao período estabilitário, no prazo de 48 horas (COLOMBIA, 2010). 

Em 2016, em mais uma decisão paradigmática, a Corte Constitucional colombiana (T-594-

16) reconheceu a prática de violência policial contra um grupo de prostitutas, agredidas e presas 

em virtude de suas vestimentas, e determinou a abstenção estatal de utilização de meios violentos 

para controle da prostituição, bem como determinou a adoção de medidas de sensibilização da 

polícia e capacitação em direitos humanos, a adoção de políticas públicas que possibilitem a 

participação de trabalhadoras sexuais ou coletivos de trabalhadoras para gerar oportunidades de 

trabalho para essas pessoas e recomendou ao Ministério do Trabalho que regulasse o trabalho 

sexual, priorizando medidas que protejam as trabalhadoras (COLOMBIA, 2016). 

No Equador, a prostituição em si não era crime, contudo, o proxenetismo era crime previsto 

no Código Penal até 1998, quando foi revogado (ECUADOR, 1971). Embora o trabalho sexual 
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seja lícito, não é regulamentado, o que priva as trabalhadoras do acesso aos direitos trabalhistas e 

previdenciários, bem como as sujeita à exploração sexual por donos de prostíbulos e arbítrios 

estatais por parte de agentes de saúde e polícia (ELENA, 2017). 

 A situação das trabalhadoras sexuais peruanas é a mesma situação das trabalhadoras 

bolivianas, colombianas e equatorianas. O Código Penal peruano não criminaliza a prostituição e 

a exploração comercial de bordéis, limitando-se à tipificação do favorecimento à prostituição 

(artigo 179)229 e do rufianismo (artigo 180)230. 

A competência para regular matérias relativas à prostituição e à exploração econômica de 

bordéis no Peru é capilarizada entre as autoridades municipais, Ministério do Trabalho e Ministério 

da Saúde, exigindo-se a concessão de licença estatal para a operação da atividade, que é tributada 

(GORENSTEIN, 2013, p. 31), exigindo-se das mulheres que trabalham nos bordéis a exibição de 

exames negativos de HIV.  

Em Lima, por exemplo, no distrito Cercado de Lima, há norma administrativa que versa 

sobre a prostituição, proibindo o seu exercício nas ruas, praças, parques e demais bens públicos, 

relegando ao trabalho sexual a condição de prostituição clandestina (BRAMON, 2014). Narda 

Arbulú Bramon (2014) denuncia a prática de atos policiais violentos contra as trabalhadoras, 

respaldados por essa norma.  

Há, portanto, na legislação peruana o resquício do higienismo regulatório. Entretanto, as 

trabalhadoras sexuais seguem desamparadas pelo ordenamento jurídico peruano, pois não fazem 

jus aos direitos trabalhistas destinados aos demais trabalhadores.  

A Venezuela, pelo artigo 46 da “Lei orgánica sobre o direito das mulheres a uma vida libre 

de violência” (Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia) 

                                                 
229 "Artículo 179. Favorecimiento a la prostitución - El que promueve o favorece la prostitución de otra persona, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. La pena será no menor de cinco ni 

mayor de doce años cuando: 1. La víctima es menor de dieciocho años. 2. El autor emplea violencia, engaño, abuso de 

autoridad, o cualquier medio de intimidación. 3. La víctima se encuentra privada de discernimiento por cualquier causa. 

4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o es cónyuge, concubino, 

adoptante, tutor o curador o tiene al agraviado a su cuidado por cualquier motivo. 5. La víctima ha sido desarraigada 

de su domicilio habitual con la finalidad de prostituirla o está en situación de  abandono o de extrema necesidad 

económica. 6. El autor haya hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida. 7. Si el agente actúa como integrante 

de una organización delictiva o banda." (PERU, 1991). 
230 "Artículo 180. Rufianismo - El que explota la ganancia obtenida por una persona que ejerce la prostitución será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Si la víctima tiene entre catorce y 

menos de dieciocho años, la pena será no menor de seis ni mayor de diez años. Si la víctima tiene menos de catorce 

años, o es cónyuge, conviviente, descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su conviviente o si está a su 

cuidado, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años." (PERU, 1991). 
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(VENEZUELA, 2014), criminalizou a prostituição forçada, apenando com prisão de dez a quinze 

anos a conduta de obrigar uma mulher, com utilização de força física, ameaça de violência, coação 

psicológica ou abuso de poder, a realizar um ou mais atos de natureza sexual, com objetivo de obter 

em troca vantagens pecuniárias ou de outra natureza, em benefício próprio ou de terceiros 

(VENEZUELA, 2014)231. 

Além da prostituição forçada, o país proíbe induzir, facilitar ou favorecer a prostituição de 

outrem, conforme disposição constante do artigo 382 do Código Penal (VENEZUELA, 2000)232 .  

Assim, o trabalho sexual voluntário é lícito no país, contudo, acompanhando os demais 

países latino-americanos não é regulamentado. 

Na Austrália, o sistema é misto, pois, é competência de cada estado a elaboração de normas 

sobre a prostituição, razão pela qual em alguns lugares da Austrália a prostituição é regulamentada 

(por exemplo, Victoria (onde a prostituição nas ruas é proibida, mas, a profissão regulamentada, 

desde 1986 (VICTORIA, 1986), Queensland (Prostitution Act, 1999), emendada pela Prostitution 

and Other Acts, em 2010 (QUEENSLAND, 2010)  e na Austrália Ocidental), enquanto, em outros 

estados, a prostituição é proibida (JORDAN, 2005, p. 80), ou tolerada, como no Sul da Austrália, 

por exemplo (PINTO, SCANDIA, WILSON, 1990, p. 2). 

Os exemplos de países que legalizaram a prostituição, mas não a regulamentaram como 

trabalho, nos demonstram a importância deste reconhecimento como forma de impedir abusos 

estatais contra as trabalhadoras nas esferas policial, sanitária, administrativa, trabalhista, 

previdenciária e penal. Além disso, a regulação se apresenta como medida aliada ao combate do 

tráfico de pessoas, uma vez que a licitude, sem o devido reconhecimento, vulnerabiliza as 

trabalhadoras, expondo-as a situações de exploração sexual, em virtude do desamparo estatal.     

 

 

                                                 
231 “Prostitución forzada - Artículo 46. Quien mediante el uso de la fuerza física, la amenaza de violencia, la coacción 

psicológica o el abuso de poder, obligue a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual con el objeto de 

obtener a cambio ventajas de carácter pecuniario o de otra índole, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado 

con prisión de diez a quince años.” (VENEZUELA, 2014). 
232 “Artículo 382. Todo individuo que, fuera de los casos indicados en los artículos precedentes, haya ultrajado el pudor 

o las buenas costumbres por actos cometidos en lugar público o expuesto a la vista del público será castigado con 

prisión de tres a quince meses. El que reiteradamente o con fines de lucro y para satisfacer las pasiones de otro, induzca, 

facilite o favorezca la prostitución o corrupción de alguna persona, será castigado con prisión de uno a seis años. Si 

este delito se cometiere en alguna persona menor, la pena se aplicará entre el término medio y el máximo.” 

(VENEZUELA, 2000). 
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3.3 Regulamentação 

 

A regulamentação da prostituição diz respeito a ordenamentos jurídicos que não se 

limitaram a considerar a prostituição lícita e admiti-la como trabalho, mas também que regularam 

a forma do seu exercício.  

Na Europa, a prostituição é regulamentada na Alemanha, República Checa, Eslováquia, 

Hungria, Latvia (REPUBLIC OF LATVIA, 2008), Grécia, Países Baixos e Áustria. 

Na Alemanha, a prostituição foi regulamentada, em 20 de dezembro de 2001 (vigência em 

01 de janeiro de 2002), pelo Prostitutionsgesetz – ProstG (Ato da Prostituição) (DEUTSCHLAND, 

2001)233, a partir de demandas por reconhecimento das próprias prostitutas, que começaram a se 

organizar em associações na Alemanha, no início dos anos 1980. A fundamentação para a 

regulamentação encontra-se na autodeterminação, a partir do respeito às decisões pessoais, desde 

que não prejudiciais aos direitos de outrem e por reconhecerem que medidas proibitivas deixam às 

sombras do Estado essas pessoas, as quais são igualmente detentoras do direito à proteção 

(GERMANY, 2007).234  

Anteriormente à promulgação do ato, não havia uniformidade na regulamentação alemã 

sobre a prostituição e, embora a atividade fosse legalizada, a atividade era considerada imoral pelo 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, o que impedia as trabalhadoras sexuais de 

usufruírem benefícios previdenciários (KAVEMANN, 2007, p. 4), bem como reivindicar valores 

não pagos pelos clientes e se impedir um julgamento moral pela norma (GERMANY, 2007). O 

advento do ato normativo objetivou a equiparação da prostituição às demais profissões, 

                                                 
233 Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsgesetz - ProstG): § 1 Sind sexuelle 

Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt vorgenommen worden, so begründet diese Vereinbarung eine 

rechtswirksame Forderung. Das Gleiche gilt, wenn sich eine Person, insbesondere im Rahmen eines 

Beschäftigungsverhältnisses, für die Erbringung derartiger Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt für eine 

bestimmte Zeitdauer bereithält. § 2 Die Forderung kann nicht abgetreten und nur im eigenen Namen geltend gemacht 

werden. Gegen eine Forderung gemäß § 1 Satz 1 kann nur die vollständige, gegen eine Forderung nach § 1 Satz 2 auch 

die teilweise Nichterfüllung, soweit sie die vereinbarte Zeitdauer betrifft, eingewendet werden. Mit Ausnahme des 

Erfüllungseinwandes gemäß des § 362 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Einrede der Verjährung sind weitere 

Einwendungen und Einreden ausgeschlossen. § 3 Bei Prostituierten steht das eingeschränkte Weisungsrecht im 

Rahmen einer abhängigen Tätigkeit der Annahme einer Beschäftigung im Sinne des Sozialversicherungsrechts nicht 

entgegen. (DEUTSCHLAND, 2001) 
234 “Experience from practical social work has shown that high moral demands alone are not particularly helpful in 

this respect when they lead to those affected being further excluded by society. It is easier to establish contact to people 

in socially marginalised situations if those offering assistance adopt an accepting stance. In a free democratic state 

ruled by law, the risks, disadvantages and problematical implications associated with prostitution cannot be countered 

by forcing prostitution into the shadows using repressive measures. Rather, it must be possible to limit the 

problematical aspects associated with it by taking prostitution out of the shadows and monitoring the conditions under 

which it is practised in a manner that is based on the principles of the rule of law.” (GERMANY, 2007). 
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reconhecendo como relação de trabalho a prestação de serviços sexuais, mediante a cobrança de 

valores em dinheiro (§1). Assim, a prestação de serviços sexuais passou a ter força contratual 

(DEUTSCHLAND, 2001). 

O ato restringe a negociação da prestação dos serviços sexuais às próprias trabalhadoras, os 

quais podem ser prestados de forma autônoma ou em bordéis. Sendo assim, às prostitutas permite-

se estabelecer a relação jurídica contratual diretamente com os clientes ou com os empresários de 

bordéis, não podendo outras pessoas receberem ou cobrarem por ela os valores relativos à prestação 

de serviços (§2) (DEUTSCHLAND, 2001). O Código Penal alemão de 1998 (emendado em 2016) 

(DEUTSCHLAND, 1998) veda a exploração da prostituição por outrem, submetendo a pessoa à 

dependência pessoal ou econômica, nas seções 180 e 181, punindo a prática do crime com prisão 

de até 5 anos. Assim, objetivam as normas impedir a exploração sexual das trabalhadoras sexuais. 

Contudo, não há empecilho conforme §3 do ato normativo (DEUTSCHLAND, 2001) para que a 

relação entre a prostituta e o empresário do bordel seja uma relação de emprego, possibilitando-se 

a fixação de local e horário de trabalho, bem como o preço pelos serviços prestados pelo dono do 

bordel, o que foi reconhecido pela Corte Federal de Justiça, em 2004 (GERMANY, 2007), hipótese 

em que terá todos os direitos trabalhistas e previdenciários decorrentes dessa relação, como, por 

exemplo, o acesso ao seguro saúde. 

Após a promulgação do ato, as prostitutas, antes proibidas de anunciar seus serviços, 

passaram a se submeter ao Ato de Ofensas Administrativas, caso os anúncios publicados não 

respeitem a discrição imposta pelo ato, podendo ser considerado infração administrativa 

(KAVEMANN, 2007, p. 5). Entretanto, o ato regulatório da prostituição alemão não impactou os 

locais de exercício da prostituição, os quais podem ser regulados por legislações locais 

(KAVEMANN, 2007, p. 5). 

A professora de Ciências Sociais da Mulher, da Universidade Protestante de Freiburg 

(Evangelischen Fachhochschule Freiburg), na Alemanha, Barbara Kavemann (2007), analisou os 

impactos práticos do Prostitutionsgesetz – ProstG (Ato da Prostituição)235 na sociedade alemã e no 

mercado de trabalho, sob diversos aspectos, dentre eles de que forma os contratos de trabalho entre 

empresários de bordéis e prostitutas estavam sendo firmados, bem como as repercussões 

                                                 
235 O Ministério da Família, Juventude e Mulheres da Alemanha (Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, 

Women and Youth – BMFSFJ), em 2007, adotou o estudo de Barbara Kavemann para análise dos impactos do Ato da 

Prostituição (Prostitution Act) e publicou relatório intitulado Report by the Federal Government on the impact of the 

Act regulating the legal situations of prostitutes (Prostituion Act) (GERMANY, 2007). 
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jurisprudenciais após a regulação da prostituição. A pesquisa também se deu com a entrevista de 

agentes públicos que trabalham diretamente com situações que envolvam a prostituição (por 

exemplo, servidores das agências de saúde), de prostitutas e de empresários de bordéis.  

No que tange à celebração de contratos de trabalho, sobretudo com o objetivo de se ter 

acesso aos benefícios do seguro-saúde, os impactos foram mínimos, pois, não houve a regulação 

analítica neste aspecto, envolvendo todas as peculiaridades do contrato de trabalho, o que causou 

insegurança entre os contratantes (KAVEMANN, 2007, p. 17). Neste aspecto, diversas 

trabalhadoras que responderam à pesquisa afirmaram temer a perda da sua liberdade para exercício 

da profissão, como por exemplo, submetendo-se a horários, locais, práticas e clientes pré-

estabelecidos pelo empregador. Além disso, diversas prostitutas entrevistadas responderam não 

terem interesse em registrarem-se como trabalhadoras sexuais para preservação do anonimato e 

porque temem prejudicarem-se, caso desejem exercer outras profissões. Outro ponto negativo para 

a celebração do contrato de trabalho, segundo as prostitutas entrevistadas, é a possibilidade de 

tributação dos ganhos auferidos (KAVEMANN, 2007, p. 18).  

No que tange ao planejamento e controle estatal das condições de trabalho, a legislação 

ainda padece de detalhamentos normativos, atuando os agentes públicos responsáveis de forma 

discricionária, por exemplo, fiscalizando as condições sanitárias e de higiene dos bordéis, ou 

impedindo o exercício da prostituição em apartamentos particulares, caso esteja causando 

incômodo à vizinhança (KAVEMANN, 2007, p. 23). Como visto, normas com essas características 

seriam de competência local236, assim como a necessidade de registro das profissionais e a 

aplicação de normas comerciais (KAVEMANN, 2007, p. 25).  

Da forma como regulamentada a prostituição na Alemanha, admitindo-se a exploração da 

prostituição por empresas, constatou-se na pesquisa a dificuldade de prossecução e punição dos 

crimes de exploração sexual e tráfico de pessoas, previstos no art. 180 do Código Penal alemão, 

pois, há a necessidade de se comprovar o exercício da coerção sobre as pessoas, o que dificulta a 

punibilidade de quem explora a atividade de forma criminosa (KAVEMANN, 2007, p. 28).   

Os aspectos positivos ressaltados pela pesquisadora na análise dos impactos da regulação 

alemã da prostituição foram: a melhoria das condições de trabalho e a possibilidade de cobrança 

judicial pelos serviços prestados e não pagos, bem como o objetivo de redução da estigmatização 

                                                 
236 Para a elaboração do presente trabalho, em virtude da necessidade de delimitação da abordagem, não foram 

analisadas normas locais de municípios ou estados alemães que regulam a prostituição.  
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(KAVEMANN, 2007, p. 21). Os aspectos negativos verificados pela pesquisadora referem-se às 

lacunas da norma em diversos aspectos, como por exemplo, não haver a previsão da forma de 

organização das trabalhadoras, bem como à abertura normativa, pela possibilidade de 

regulamentações locais de diversos aspectos que envolvem a prestação de serviços, a qual se dá de 

forma discricionária, sujeitando-se a julgamentos de ordem moral dos agentes públicos e da 

sociedade. Neste ponto, a concluiu Barbara Kavemann (2007, p. 27) que, embora tenha sido o 

objetivo da norma retirar a imoralidade da prostituição, esta somente ocorreu do ponto de vista 

normativo, sendo, ainda, considerada a prestação de serviços sexuais culturalmente como atividade 

repudiada moralmente, o que a autora reconhece ser alcançável somente por atuação das próprias 

profissionais. 

O país europeu cuja repercussão da regulação da prostituição seja a mais aclamada é a dos 

Países Baixos, em razão do atrativo turístico do Red Light District, em Amsterdam, que 

impressiona a moral convencional com a exposição das trabalhadoras sexuais em suas janelas 

coloridas. Na Holanda237, a prostituição em si nunca foi crime, contudo, a exploração de bordéis, 

era considerada ilegal, desde 1911, segundo disposições contidas nos artigos 250 e 432 do Código 

Penal, os quais foram revogados em 01 de outubro de 2000, passando, a partir de então, a 

possibilidade de contratação de trabalhadores sexuais por bordéis licenciados ou não, em 

conformidade com a exigência das legislações municipais, normalmente, inspecionados pela 

polícia, autoridades sanitárias, trabalhistas e fiscais (DAALDER, 2015, p. 27). Portanto, nas 

localidades em que há a exigência de licença para a operação de bordéis, é necessária a obtenção 

desta, sob pena de pagamento de multa, bem como o fechamento do estabelecimento (DUTCH 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2012).  

No país, há diversas normas que regulam o exercício da prostituição, como, por exemplo, 

a “Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche” (Lei para regulamentar a 

prostituição e combater abusos na indústria do sexo) (NETHERLANDS, 2011).  

O objetivo da introdução da norma foi possibilitar o controle estatal da exploração da 

atividade e a prevenção da exploração sexual das trabalhadoras, mediante a introdução do artigo 

273f, em 2005, no Código Penal holandês238, o qual representa o endurecimento da legislação 

                                                 
237 Embora reconheça a imprecisão da utilização do termo Holanda para referir-se aos Países Baixos, em virtude da 

popularidade da utilização do termo para designar aquele estado, eu o utilizarei no presente trabalho. 
238 “Part XVIII. Serious Offences against Personal Liberty - Section 273f - 1. Any person who: 1°. by coercion, act of 

violence or any other act or threat of violence or threat of any other act, by extortion, fraud, deception or abuse of a 
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contra o tráfico de pessoas, considerado grave ofensa contra a liberdade individual. Portanto, com 

a liberação da atividade empresarial para a prestação de serviços sexuais, a Holanda reforçou o 

combate ao tráfico de pessoas. Em 2007, trinta bordéis perderam suas licenças para funcionamento, 

pela prática de irregularidades, sobretudo, relacionadas à prática de atos configurados como tráfico 

de pessoas (SIEGEL, 2010, p. 10).    

Apesar do dever de registro para operar bordéis, na metade dos municípios holandeses, não 

há o dever de registro das trabalhadoras sexuais na Administração Pública holandesa, com fulcro 

no direito à privacidade, contudo, provisoriamente, no caso de investigação da prática de crime 

relacionado ao tráfico de pessoas, as autoridades locais podem promover o registro das 

trabalhadoras. Algumas municipalidades exigem a obtenção de licença para o exercício do trabalho 

sexual no próprio domicílio (DAALDER, 2015, p. 15).  

Importante ponto da regulamentação holandesa é a ausência de disposição normativa que 

imponha o dever de realização de exames médicos compulsórios às trabalhadoras, por entender 

que tal medida reforçaria a estigmatização das profissionais como vetores de doenças sexualmente 

                                                 
position of authority arising from de facto circumstances, by abuse of a position of vulnerability or by giving or 

receiving remuneration or benefits in order to obtain the consent of a person who has control over this other person 

recruits, transports, transfers, harbours or receives another person with the intention of exploiting this other person or 

removing his organs;  2°. recruits, transports, transfers, harbours or receives another person with the intention of 

exploiting this other person or removing his organs whereas this person is under the age of eighteen years; 3° recruits, 

removes or abducts another person with the intention of inducing this person to make himself available for the 

performance of sexual acts with or for a third party for remuneration; 4° compels or persuades another person with one 

of the means referred to in 1° to make himself available for the performance of work or services or to make his organs 

available or under the circumstances referred to in 1°, takes any action which he knows or has reasonable cause to 

suspect will lead that other person to make himself available for the performance of labour or services or make his 

organs available; 5° induces another person to make himself available for the performance of sexual acts with or for a 

third party for remuneration or make his organs available for remuneration or takes any action in regard of another 

person which he knows or has reasonable cause to suspect will lead that other person to make himself available for the 

performance of these acts or services or make his organs available, whereas this person is under the age of eighteen 

years; 6° intentionally profits from the exploitation of another person; 7°intentionally profits from the removal of the 

organs of another person while he knows or has reasonable cause to suspect that his organs have been removed under 

one of the circumstances referred to in 1°; 8° intentionally profits from the sexual acts of another person with or for a 

third party for remuneration or the removal of his organs for remuneration, whereas this other person is under the age 

of eighteen years; 9° compels or induces another person by any of the means referred to in 1° to provide him with the 

proceeds of his sexual acts with or for a third party or of the removal of his organs; shall be guilty of human trafficking 

and as such shall be liable to a term of imprisonment not exceeding eight years or a fine of the fifth category. 2. 

Exploitation shall at least include exploitation of another person in prostitution, other forms of sexual exploitation, 

forced or compulsory labour or services, slavery or practices similar to slavery or servitude. 3. The offender shall be 

liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the fifth category, if: 1°. the offences, defined 

in subsection (1), are committed by two or more persons in concert;  2°. the offences defined in subsection (1) have 

been committed against a person who is under the age of sixteen years.  4. If any of the offences defined in subsection 

(1) results in grievous bodily harm or is likely to endanger the life of another person, a term of imprisonment not 

exceeding fifteen years or a fine of the fifth category shall be imposed. 5. If any of the offences defined in subsection 

(1) results in death, a term of imprisonment not exceeding eighteen years or a fine of the fifth category shall be imposed.  

6. Section 251 shall apply mutatis mutandis.” (NETHERLANDS, 2012). 
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transmissíveis, o que afasta o caráter sanitarista da medida, que se apresenta na inspeção da higiene 

e condições de trabalho mantidas pelos bordéis. Como medida de ordem pública, as autoridades 

locais também podem estabelecer os lugares onde se pode exercer o trabalho sexual ou a operação 

de bordéis, bem como proibir a prostituição nas ruas (DUTCH MINISTRY OF FOREIGN 

AFFAIRS, 2012). 

Assim, a regulação dos bordéis nos Países Baixos equiparou as trabalhadoras sexuais aos 

demais trabalhadores, para fins previdenciários e trabalhista, sendo aplicáveis a elas, na condição 

de empregadas, o pagamento dos tributos correspondentes. 

Em 2013, a legislação sofreu nova alteração, para permitir o trabalho sexual somente às 

pessoas acima dos 21 anos de idade (DAALDER, 2015, p. 12).  

No que tange à imigração, somente podem exercer o trabalho sexual aquelas pessoas que 

possuem visto para residência nos Países Baixos, sendo esta mais uma medida com fulcro na 

prevenção da ocorrência do tráfico de pessoas. Contudo, a autonomia que se dá às autoridades 

locais para a exigência ou não de licença para operação dos bordéis, se apresenta como uma fator 

de insegurança, pois, legaliza a prostituição, sem, contudo, haver a atuação governamental efetiva 

para o combate da exploração sexual e do tráfico de pessoas, sujeitando-se, assim, as trabalhadoras 

a situações de potencial violência.  

Os efeitos da regulação da prostituição nos Países Baixos são estudados por diversos 

teóricos, destacando Daalder (2015, p. 21) a existência da exploração ilegal da atividade, sobretudo, 

por agências mantidas pela Internet, o que chama a atenção para os projetos de regulação em curso, 

que devem observar o crescimento da oferta de prestação de serviços sexuais por esse meio, como 

mais um ponto de controle, com vistas ao combate da exploração sexual e do tráfico de pessoas. 

Relativamente às atuações autônomas das profissionais, o autor destaca o exercício ilegal por 

imigrantes, sem o visto de residência, bem como o atendimento em domicílio, sem a licença, nos 

municípios que a exigem para a prestação de serviços sexuais domiciliares (DAALDER, 2015, p. 

22). 

Alguns pontos negativos, não em virtude da regulação em si, são destacados por Joshua 

Cruz e Swaan van Iterson (2010), quais sejam, a permanência da estigmatização, bem como o alto 

preço pago pelas prostitutas para alugar locais (as janelas) para o desenvolvimento do trabalho 

autônomo, o que impõe o trabalho durante mais horas, de forma que os ganhos auferidos suportem 

as despesas necessárias para a prestação do trabalho.  
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Os pontos positivos destacados por Daalder (2015, p. 32), a partir da entrevista com 360 

profissionais, foram o aumento da segurança, sobretudo, para as profissionais empregadas em 

bordéis, as quais trabalham em jornada semanal mais reduzida do que as trabalhadoras que optaram 

por exercer o ofício autonomamente. Para as trabalhadoras autônomas, a segurança também 

aumentou, a partir da instalação de câmeras nas janelas (embora, neste ponto seja questionável a 

intimidade e privacidade, cuja perda são próprias das sociedades que investem em projetos de 

vigilância como instrumentos de segurança) e alarmes, soados pelas próprias trabalhadoras, quando 

ocorre um ato de violência (CRUZ, ITERSON, 2010). As trabalhadoras também afirmaram a 

melhoria das condições de higiene no trabalho (WAGENAAR, ALTINK, AMESBERGER, 2013, 

p. 42). 

No que tange à desestigmatização, Cruz e Iterson (2010) não vislumbraram resultados 

positivos, afirmando que as prostitutas, embora gozem da igualdade com os demais trabalhadores, 

ainda são discriminadas. No mesmo sentido, foi o resultado da pesquisa realizada por Siegel (2010, 

p. 12) com trabalhadoras sexuais de Amsterdam, as quais afirmaram, que a independência 

profissional das trabalhadoras sexuais é recebida com desconforto pela sociedade (por exemplo, 

sendo-lhes negados empréstimos bancários) e que a sua profissão ainda é associada à prática de 

outros crimes, sobretudo, quando as profissionais são imigrantes.       

Os Países Baixos e a Áustria têm em comum, no que tange à regulação da prostituição, a 

atribuição às autoridades locais para dispor sobre normas relativas à regulação da prostituição, bem 

como a admissibilidade do empresariamento de bordéis, o que, segundo relatos das trabalhadoras 

sexuais, impõe a elas custos altos para o exercício da profissão, pois, além de não obterem a 

totalidade dos ganhos com o exercício do trabalho, normalmente, são decotados também dos seus 

ganhos, os valores relativos à tributação, além disso, as profissionais se queixaram da 

impossibilidade de recursarem clientes e a prática de determinados atos sexuais, quando trabalham 

em bordéis de empresários (WAGENAAR, ALTINK, AMESBERGER, 2013, p. 42). 

A prostituição foi considerada crime de vadiagem na Áustria, em 1885, o que perdurou até 

1973, quando a Corte Constitucional declarou a inconstitucionalidade da norma. O referido Código 

foi revisado, em 1974, descriminalizando a prostituição, permanecendo a criminalização do 

proxenetismo. Precedida de diversos debates públicos durante os anos 1970 e 1980, a regulação da 

prostituição foi introduzida no ordenamento jurídico austríaco e, em 1983, as prostitutas 

começaram a pagar tributos (WAGENAAR, AMESBERGER, ALTINK, 2017, p. 182). A 
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competência fixada para regulamentação da prostituição na Áustria foi provincial (a Áustria possui 

nove províncias - Bundesländer, que são entes federativos similares aos Estados brasileiros). Em 

todas, há a regulamentação da prostituição, semelhantes em alguns aspectos, como, por exemplo, 

a delimitação dos locais de atuação, mas, diversas em outros aspectos, sobretudo no que tange ao 

controle da prostituição e à atuação policial, o que enseja o tratamento desigual das trabalhadoras 

sexuais na Áustria (KARTUSCH, HOEBART, 2007, p. 04). 

Inicialmente em Viena239, o trabalho sexual foi regulamentado como a prestação de “atos 

sexuais profissionais”, em 1984, delimitando os locais de atuação das prostitutas, com a proibição 

do exercício da prostituição em flats, bem como por mulheres casadas, e restringindo o trabalho 

sexual das ruas a áreas fora do centro da cidade (SAUER, 2004, p. 41). 

 E, embora a prostituição já fosse regulamentada em diversas províncias, em 1989, a 

Suprema Corte de Justiça austríaca (OGH) definiu a atividade como contrária à boa moral, fixando 

uma cláusula jurisprudencial de imoralidade (“sittenwidrig”) da prostituição, na interpretação dos 

contratos dispostos no Código Civil, o que impedia às prostitutas pleitearem direitos judicialmente 

(ÖSTERREICH, 2009).  

Em novembro de 2011, a norma vienense do “engajamento comercial em atividades 

sexuais” foi modificada (WIEN, 2011), a qual dispõe sobre o registro público das prostitutas, bem 

como estabelece deveres para aqueles que pretendem ser proprietários de locais de prostituição ou 

prostituir-se, como, por exemplo, o dever de inspecionamento dos locais e a submissão a exames 

médicos oficiais, respectivamente. Esta última previsão normativa enseja críticas de organizações 

e coletivos de trabalhadoras sexuais, em virtude do rígido controle sanitário conferido às 

prostitutas, o que denota um viés higienista da norma, pois, tal controle não é dirigido aos demais 

cidadãos (SEX WORK EUROPE, 2005, p. 2).   

Há também (§9) a vedação do exercício da prostituição em áreas residenciais e em locais 

públicos, tais como cemitérios, jardins e áreas de transporte, cuja infração enseja a punição com 

multa de até 500 euros e prisão de até 6 dias (§17) (WIEN, 2011). 

Em 2012, a Suprema Corte austríaca removeu a cláusula de imoralidade, entendendo, 

teoricamente, pela admissibilidade de ações de cobrança de prostitutas contra os clientes 

(ÖSTERREICH, 2012).  

                                                 
239 Considerando-se ser Viena a província mais importante, a tomarei como objeto de estudo no presente trabalho em 

detrimento das demais províncias austríacas. 
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Para facilitar o acesso às informações e elucidar os direitos e deveres das mulheres e homens 

que se prostituem em Viena, a autoridade municipal elaborou um folheto explicativo no qual 

constam informações sobre os direitos das prostitutas, bem como informações relativas ao registro 

e informações sobre doenças sexualmente transmissíveis e os órgãos responsáveis por todas as 

questões relativas ao trabalho sexual. É importante que se tenha acesso a esse tipo de documento 

para que se perceba a naturalidade com que se possa tratar o tema, bem como o caráter protetivo 

das normas que regulamentam o trabalho sexual é de extrema importância para preservação das 

trabalhadoras sexuais240.  

 

IMAGEM  11- Folheto explicativo para o exercício da prostituição na Áustria (frente) 

 

Fonte: WIEN, 2011b 

 

                                                 
240 Information leaflet for female and male prostitutes (WIEN, 2011b). 
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IMAGEM  12- Folheto explicativo para o exercício da prostituição na Áustria (Verso) 

Fonte: WIEN, 2011b 

 

Entretanto, a profissão ainda é recebida pela população com resistência moral e 

estigmatização, pois, segundo dados de 2013, 95% das prostitutas registradas em Viena são 

imigrantes (WAGENAAR, AMESBERGER, ALTINK, 2017, p. 185). Sobre isso Hendrik 

Wagenaar, Helga Amesberger, Sietske Altink (2017, p. 190), ao analisarem a regulação da 

prostituição na Nova Zelândia, na Áustria e na Holanda, verificaram como principal diferença entre 

esses países o discurso sobre a regulação da prostituição. Na Nova Zelândia formaram-se fóruns 

de discussão políticos e midiáticos, enquanto na Áustria e na Holanda a regulação objetivou o 

controle e a contenção da prostituição, relacionando o exercício da atividade à criminalidade e ao 

tráfico de pessoas, o que perpetua a estigmatização e obsta a igualdade entre as trabalhadoras 

sexuais com os demais trabalhadores. 

A norma neozelandesa de regulação do trabalho sexual (Prostitution Reform Act) em vigor, 

a mais completa do mundo, foi publicada em 27 de junho de 2003, como resultado da organização 

das prostitutas em coletivos, destacando-se o Coletivo das Prostitutas da Nova Zelândia 

(constituído em 1987) (NEW ZEALAND PROSTITUTES’ COLLECTIVE, 2017), e em 

decorrência do reconhecimento da importância do trabalho sexual para a economia da Nova 

Zelândia (JORDAN, 2005, p. 27), com o objetivo de descriminalizar a prostituição, fundamentada 
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na proteção dos direitos humanos das profissionais do sexo e protegê-las da exploração, promoção 

do bem-estar, saúde e segurança no trabalho das profissionais do sexo, reconhecendo a regulação 

ser propícia para a saúde pública (NEW ZEALAND, 2003)241.  

Em virtude da elaboração e avaliação da norma contar com a participação das próprias 

prostitutas, a lei neozelandesa é considerada o melhor modelo de regulação do trabalho sexual, 

sobretudo, pelo reconhecimento de direitos fundamentais, em detrimento a um caráter puramente 

higienista, bem como por promover a segurança das trabalhadoras sexuais, punindo a exploração 

sexual e a violência contra as trabalhadoras (SCOT-PEP, 2017).   

Inicialmente, a lei dispõe sobre o reconhecimento dos contratos de prestação de serviços 

sexuais em todo o território nacional, impedindo a anulação e o não reconhecimento dos referidos 

contratos em qualquer ente federativo242, limitando-se a atuação das localidades às análises das 

particularidades para instalação de negócios que operem a prostituição, como por exemplo, perto 

de locais onde seja incompatível o exercício da atividade, estabelecendo, nas seções 23 a 30 da lei, 

as formas de fiscalização e inspeção do atendimento aos requisitos sanitários fixados (NEW 

ZEALAND, 2003). Sendo assim, o trabalho sexual pode ser exercido de forma autônoma, em 

grupos de 4 pessoas, denominados small-brothels, bem como pela operação de bordéis por 

empresas devidamente certificadas. 

A lei, entretanto, veda a propaganda da prestação de serviços sexuais em rádio, televisão e 

cinema, e a publicação de anúncios em jornais, exceto na seção de “classificados”, sendo a infração 

apenável com multa de até $50,000243, a depender da corporação (NEW ZEALAND, 2003).   

Em seguida, estabelece requisitos para operação da atividade (fornecimento, organização 

ou provisão de serviços sexuais – business of prostitution) que versam sobre questões de saúde e 

sexo seguro, privilegiando a prevenção, sobretudo, pela conscientização e informação às 

trabalhadoras e clientes, penalizando aqueles que descumprirem os requisitos com multa de até 

                                                 
241 “Purpose - The purpose of this Act is to decriminalise prostitution (while not endorsing or morally sanctioning 

prostitution or its use) and to create a framework that— (a) safeguards the human rights of sex workers and protects 

them from exploitation; (b) promotes the welfare and occupational health and safety of sex workers; (c) is conducive 

to public health; (d) prohibits the use in prostitution of persons under 18 years of age; (e) implements certain other 

related reforms.” (NEW ZEALAND, 2003). 
242 “7 Contract for provision of commercial sexual services not void - No contract for the provision of, or arranging 

the provision of, commercial sexual services is illegal or void on public policy or other similar grounds.” (NEW 

ZEALAND, 2003). 
243 Dólares neozelandeses. 
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$10,000, bem como determinando a adoção da prática de sexo seguro pelas prostitutas e clientes 

(NEW ZEALAND, 2003). 

Há uma seção na norma que dispõe sobre a proteção das profissionais vedando, sob pena 

de prisão por até 14 anos, a indução ou a coação de pessoas para se prostituírem, bem como a 

apropriação dos ganhos das trabalhadoras sexuais. Ainda, possibilita que, em um contrato de 

serviços sexuais, a pessoa se recuse a fornecer ou a continuar a fornecer um serviço sexual, sem a 

necessidade de justificativa, não se presumindo o consentimento pela assinatura do contrato. 

Assim, a norma estabelece o consentimento como requisito subjetivo indispensável para o 

cumprimento dos contratos de prestação de serviços sexuais. Contudo, o requisito não afeta o 

direito para pleitear a recuperação dos danos advindos do não cumprimento do contrato, caso se 

entenda cabível (NEW ZEALAND, 2003)244.  

Com o objetivo de combater o tráfico sexual de pessoas, a norma dispõe sobre a 

impossibilidade para fornecimento de visto, ainda que temporário, para imigração de pessoas que 

pretendam se engajar no trabalho sexual, seja como trabalhador, seja como empresário, seja como 

investidor em negócios de prestação de serviços sexuais, como disposto na seção 19 da lei, 

vedando, ainda nas seções seguintes o engajamento de pessoas menores de 18 anos em qualquer 

atividade relacionada à prostituição (NEW ZEALAND, 2003).  

Os empresários relacionados à prestação dos serviços sexuais (denominados pela norma de 

“operators of business of prostitution”), que incluem as empresas prestadoras de serviços sexuais, 

bem como aquelas que decidem onde ou quando as prostitutas trabalharão, ou em quais condições 

e fixam os preços, deverão ser certificados anualmente, caso atendam aos requisitos especificados 

na terceira parte da lei, podendo perder os registros caso incorram em atos que contrariem os 

propósitos da norma, bem como pratiquem outros crimes, conforme disposto na seção 36245. 

                                                 
244 “17 Refusal to provide commercial sexual services - (1) Despite anything in a contract for the provision of 

commercial sexual services, a person may, at any time, refuse to provide, or to continue to provide, a comercial sexual 

service to any other person. (2) The fact that a person has entered into a contract to provide commercial  sexual services 

does not of itself constitute consent for the purposes of the criminal law if he or she does not consent, or withdraws his 

or her consent, to providing a commercial sexual service. (3) However, nothing in this section affects  a right (if any) 

to rescind or cancel, or to recover damages for, a contract for the provision of commercial sexual services that is not 

performed.” (NEW ZEALAND, 2003). 
245 “36 Disqualification from holding certificate - (1) A person is disqualified from holding a certificate if he or she 

has been convicted at any time of any of the disqualifying offences set out in subsection (2), or has been convicted of 

an attempt to commit any such offence, of conspiring to commit any such offence, or of being an accessory after the 

fact to any such offence. (2) The disqualifying offences are as follows: (a) an offence under this Act (other than an 

offence under section 39(3), section 40(2), and section 41(3)); (b) an offence under any of the following sections or 

Parts of the Crimes Act 1961 that is punishable by 2 or more years’ imprisonment: (i) section 98A (participation in an 
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Por fim, a norma neozelandesa, nas seções 42 e 43, criou um comitê Prostitution Law 

Review Comitee) para revisão da Lei de Prostituição, formado por 11 membros, sendo oito destes 

dentre pessoas nomeadas pelo governo e 3 membros nomeadas pelo Coletivo de Prostitutas da 

Nova Zelândia246, ou outro órgão que represente a categoria, por indicação do Ministério da Justiça, 

caso inexistente o coletivo. O comitê possui a incumbência de avaliar a quantidade de trabalhadoras 

e trabalhadores sexuais da Nova Zelândia, elaborarem um relatório a ser encaminhado ao 

Ministério da Justiça, bem como revisar a eficácia e aplicabilidade da norma, sugerindo emendas, 

caso necessárias (NEW ZEALAND, 2003). 

Em 2005, o Prostitution Law Review Comitee elaborou o relatório determinado pela norma, 

constituído em dois suplementos complementares, um elaborado pela Polícia da Nova Zelândia e 

o outro elaborado pelo New Zealand Prostitutes Colletive’s, identificando 383 empresas de 

prestação de serviços sexuais e 5.932 trabalhadoras e trabalhadores sexuais, os quais foram 

analisados detalhadamente, anotando-se dados, como, origem, gênero e idade das trabalhadoras 

sexuais. Por exemplo, verificou-se que a prostituição exercida nas ruas concentra um número maior 

de menores de idade, pois, a fiscalização estatal é menor (PROSTITUTION LAW REVIEW 

COMMITTEE, 2005, p. 35). Além disso, o relatório circunstancia as formas de prática de 

exploração das trabalhadoras sexuais, como, a apropriação do produto do trabalho ou a coação ao 

                                                 
organised criminal group); (ii) sections 127 to 144C (includes sexual crimes); (iii) Part 8 (includes murder, 

manslaughter, assault, and abduction); (iv) sections 234 to 244 (robbery, extortion, and burglary); (v) section 257A 

(money laundering); (c) an offence under the Arms Act 1983 that is punishable by imprisonment: (d) in relation to the 

Misuse of Drugs Act 1975,— (i) an offence under section 6 (other than possession of a Class C controlled drug); (ii) 

an offence under section 9, section 12A, section 12AB, or section 12B; (iii) an offence under any other section, but 

only if it relates to a Class A or a Class B controlled drug. Section 36(2)(d)(ii): amended, on 22 June 2005, by section 

23 of the Misuse of Drugs Amendment Act 2005 (2005 No 81)” (NEW ZEALAND, 2003). 
246 “43 Comitê de revisão da lei da prostituição - (1) O Comitê de Revisão da Lei de Prostituição deve ser composto 

por 11 membros nomeados pelo Ministro da Justiça. (2) O Ministro da Justiça deve nomear- (A) 2 pessoas nomeadas 

pelo Ministro da Justiça; e (B) 1 pessoa nomeada pelo Ministro dos Assuntos da Mulher após consulta do Ministro da 

Juventude; e (C) 1 pessoa nomeada pelo Ministro da Saúde; e (D) 1 pessoa nomeada pelo Ministro da Polícia; e (E) 2 

pessoas nomeadas pelo Ministro do Comércio para representar operadores de empresas de prostituição; e (F) 1 pessoa 

nomeada pelo Ministro do Governo Local; e (G) 3 pessoas nomeadas pelo New Zealand Prostitutes  Collective (ou, se 

não houver nenhum New Zealand Prostitutes Collective, por qualquer outro órgão que o Ministro  da Justiça considere 

representar os interesses das profissionais do sexo).” (tradução livre). (“43 Prostitution Law Review Committee - (1) 

The Prostitution Law Review Committee must consist of 11 members appointed by the  Minister of Justice. (2) The 

Minister of Justice must appoint— (a) 2 persons nominated by the Minister of Justice; and (b) 1 person nominated by 

the Minister of Women’s Affairs after consultation with the Minister of Youth Affairs; and (c) 1 person nominated by 

the Minister of Health; and (d) 1 person nominated by the Minister of Police; and (e) 2 persons nominated by the 

Minister of Commerce to represent operators of businesses of prostitution; and (f) 1 person nominated by the Minister 

of Local Government; and (g) 3 persons nominated by the New Zealand Prostitutes Collective (or, if there is no New 

Zealand Prostitutes Collective, by any other body that the Minister of Justice considers represents the interests of sex 

workers).” (NEW ZEALAND, 2003). 
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uso de drogas e à prática de sexo sem prevenção, conferindo ao Estado dados para inibir a prática 

de violência contra as mulheres, transexuais e transgêneros (PROSTITUTION LAW REVIEW 

COMMITTEE, 2005, p. 38), considerando, ainda, a estigmatização e a discriminação como uma 

forma de exploração das trabalhadoras sexuais (PROSTITUTION LAW REVIEW COMMITTEE, 

2005, p. 51).  

Segundo o estudo, a polícia identificou 200 trabalhadoras e trabalhadores sexuais da Nova 

Zelândia com idade inferior a 18 anos, dado rebatido pelo coletivo das prostitutas, ao argumento 

de que nem todas as crianças que se encontram nas ruas se prostituem (PROSTITUTION LAW 

REVIEW COMMITTEE, 2005, p. 54).  

É um dado importante relacionado à saúde pública o fato de que a prostituição é proibida 

na África do Sul (exercida, entretanto, clandestinamente) e que a população deste país infectada 

com HIV, em 2016, é de sete milhões de pessoas (AVERT, 2016), enquanto a Nova Zelândia, 

segundo dados da New Zealand AIDS Foundation, no ano de 2016, contava três mil e quinhentos 

infectados (NEW ZEALAND AIDS FOUNDATION, 2016).  

É certo que as relações sexuais não são a única forma de transmissão do vírus, bem como 

há fatores socioeconômicos que influenciam fortemente as estatísticas doença. Contudo, deve-se 

repensar a estigmatização das trabalhadoras sexuais como vetores da doença e a utilização deste 

argumento contra a regulação da prostituição, para além do higienismo, a importância do controle 

do exercício da prostituição pelo Estado, se dá pela atuação informativa e preventiva relativamente 

às doenças sexualmente transmissíveis.  

A prostituição também é regulada no Líbano, sendo o seu exercício clandestino previsto 

como crime, na forma do art. 523 do Código Penal247, e na Turquia, onde é proibida a operação de 

bordéis não licenciados pelo governo, além disso, o Código Penal turco proíbe a incitação à 

prostituição, bem como apropriação dos valores da prestação de serviços sexuais por outrem 

(TURKEY, 2004).  

O Uruguai é o único país da América Latina248 em que o trabalho sexual é regulamentado, 

fixando a Lei n° 17.515, publicada em 13 de junho de 2002, condições para o seu exercício, quais 

                                                 
247 “Anyone who repeatedly incites a person, male or female, under the age of 21 to debauchery or immoral acts, or 

helps and facilitates the commission of such acts, shall be sentenced to one month to one year imprisonment and a fine 

that ranges between the minimum wage and three times that value. Any person who practices secret prostitution or 

facilitates it shall face the same sentence.” (JABOUR, 2014, p. 10). 
248 Na América Latina, desde 1997, se encontra uma das principais redes de ativismo e defesa de direitos das 

trabalhadoras sexuais, denominada RedTraSex (Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe), 
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sejam: a idade mínima de dezoito anos de idade; inscrição, voluntária ou de ofício, no Registro 

Nacional do Trabalho Sexual, que expedirá um carnê de controle para habilitação ao exercício do 

trabalho (artigo 2º), válido por três anos, podendo ser renovado (artigo 7º); a submissão a controle 

sanitário, inscrito em carnê expedido pelo Ministério da Saúde Pública (artigo 17), que inclui a 

realização de exames clínicos, conforme determinado pelas autoridades competentes (artigo 14), 

não sendo, entretanto, documento que se preste a segregar trabalhadoras que possuam uma ou outra 

enfermidade, mas, um controle da adoção de medidas profiláticas, bem como documento hábil para 

fins de usufruto de benefícios previdenciários (URUGUAY, 2002) (tradução livre). 

Além de fixar condições para o exercício do trabalho sexual, a norma estabelece que as 

trabalhadoras não serão passíveis de detenção por autoridade policial pelo simples fato de 

exercerem sua atividade (artigo 3º), bem como define competências para o Ministério do Interior, 

para adoção de medidas que vedem o tráfico de pessoas e preservem a ordem pública, e para o 

Ministério de Saúde Pública, para controle do cumprimento das disposições sanitárias para 

preservação da saúde das trabalhadoras (artigo 4º), criando, ainda, no âmbito deste ministério a 

Comissão Nacional Honorária de Proteção ao Trabalho Sexual, integrada por agentes públicos e 

duas pessoas delegadas por organizações não governamentais representativas das trabalhadoras 

sexuais (artigo 5º) (URUGUAY, 2002) (tradução livre). A esta comissão compete: o 

assessoramento ao Executivo em matérias relativas ao trabalho sexual, bem como zelar pelo 

cumprimento da lei, assessorando as trabalhadoras sexuais sobre seus direitos e deveres, apoiando-

as nos casos de exploração sexual; a promoção de cursos de educação sexual e sanitária das 

trabalhadoras sexuais, promovendo campanhas preventivas (artigo 6º) para doenças sexualmente 

transmissíveis (artigo 15) (URUGUAY, 2002) (tradução livre).  

A lei uruguaia autoriza a prestação do trabalho sexual em espaços e horários determinados, 

conforme organização municipal, mediante prévia consulta de organizações locais de trabalhadoras 

sexuais (artigo 19), sendo vedada a habilitação de lugares onde existam instituições de ensino 

                                                 
sediada em Buenos Aires e constituída por diversas associações de profissionais em diversos países do continente que 

lutam pela regulação e observancia dos direitos das trabalhadoras sexuais, bem como denuncia casos de violência, 

quais sejam, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR, Argentina), Tikkum Olam (Belice), 

Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM, Bolivia), Fundación Margen de 

Apoyo y Promoción de la Mujer (Chile), Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI, Colombia), 

Asociación de Trabajadoras Sexuales La Sala (Costa Rica), Movimiento Orquídeas del Mar (El Salvador), 

Organización Mujeres en Superación (OMES, Guatemala), Red Nacional de trabajadoras Sexuales de Nicaragua, Red 

Nacional de Trabajadoras Sexuales de Honduras, Mujeres con Dignidad y Derechos (Panamá), Unidas en la Esperanza 

(UNES, Paraguay), Red Nacional de Trabajadoras Sexuales de Perú y Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU, 

República Dominicana). 
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(artigo 20). A regulamentação local poderá dispor também sobre as vestimentas, bem como o 

comportamento das trabalhadoras sexuais, de modo a “não afetar a sensibilidade” das famílias, 

tampouco ser lesivo para crianças e adolescentes, devendo-se observar a diversidade das formas de 

convivência e realidades locais (artigo 21) (URUGUAY, 2002) (tradução livre).    

Os prostíbulos e outras casas onde se realiza o trabalho sexual (whiskerias) foram 

autorizados pelo Uruguai (artigo 22), desde que habilitados pelas autoridades policiais locais a uma 

pessoa física, que será responsabilizada, em caso de descumprimento das normas (artigo 25). 

Poderá haver sinal distintivo nas fachadas dos prostíbulos, desde que não sejam lesivos à moral e 

à ordem públicas, não podendo empregar menores de dezoito anos para o exercício de qualquer 

atividade, tampouco admitir a prática de jogos de azar e “diversões ruidosas” (artigo 26) 

(URUGUAY, 2002) (tradução livre).  

Estabelecimento diferente dos prostíbulos são as casas de massagem, também previstas na 

lei, que autoriza seu funcionamento, desde que habilitadas pelo Ministério da Saúde Pública, que 

também poderá inspecioná-los, sendo nestas últimas proibido o exercício do trabalho sexual (artigo 

23) (URUGUAY, 2002) (tradução livre).   

A violação das disposições normativas sujeita os infratores, trabalhadoras sexuais ou 

proprietárias de estabelecimentos comerciais habilitados para o exercício do trabalho sexual, a pena 

de multa, que será destinada à Comissão Honorária de Proteção ao Trabalho Sexual, e outras 

punições, caso haja a cumulação com a prática de outros crimes previstos em lei (artigo 31), as 

quais podem ser substituídas por trabalho comunitário que observe aos objetivos da Lei do 

Trabalho Sexual (artigo 33) (URUGUAY, 2002) (tradução livre). 

Por fim, a lei uruguaia reinscreve o crime de exploração sexual, definindo como tal a 

conduta de quem explore uma propriedade para o exercício do trabalho sexual, recebendo valores 

ou vantagens excessivas em decorrência de sua prestação (artigo 34) (URUGUAY, 2002) (tradução 

livre). 

A organização feminista não-governamental “Mujer y Salud em Uruguay”, que objetiva à 

promoção e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, realizou, em 2013, um estudo sobre a lei, a 

partir da experiência de trabalhadoras transexuais, contando com o apoio de diversas pessoas e 

organizações relacionadas ao exercício do trabalho sexual, com o objetivo de verificar avanços e 

dificuldades para implementação das normas.  
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Os pontos negativos apontados no estudo foram: o desconhecimento da norma pelos 

agentes públicos; a falta de organização adequada dos serviços e o desinteresse pelo cumprimento 

da norma, sobretudo, relativamente às pessoas trans, o que resultou a falta de garantias para o 

exercício da prostituição; a persistência de comportamentos discriminatórios e estigmatizantes; a 

falta de participação das trabalhadoras trans para as consultas relativamente à fixação das normas 

relativas aos espaços e horários para o exercício do trabalho, o que resultou a delimitação destes a 

lugares com pouca clientela ou que as expõe à prática de atos de violência (MUJER Y SALUD EN 

URUGUAY, 2013, p. 13). Neste ponto, o estudo sugeriu, para melhor implementação da lei em 

vigor, a promoção da organização das trabalhadoras sexuais e o aumento da participação destas, 

sobretudo, na definição das normas locais para o exercício do trabalho (MUJER Y SALUD EN 

URUGUAY, 2013, p. 13).  

Outra verificação importante do estudo refere-se à prática do trabalho sexual por jovens e 

adolescentes, que normalmente sofreram violência intrafamiliar, sobretudo, as transexuais e 

travestis. Ao fixar a idade mínima para o trabalho sexual (o que é necessário com vistas à proteção 

de crianças e adolescentes), a norma desampara as pessoas que não cumprem o requisito etário para 

a prática, razão pela qual a organização não-governamental pugna por ações estatais que combatam 

a violência praticada contra essas pessoas e atue de forma mais efetiva para impedir a exploração 

e tráfico sexuais, como a implementação de meios de denúncia, e a formação de redes de proteção 

(MUJER Y SALUD EN URUGUAY, 2013, p. 14). 

As trabalhadoras também denunciam a falta de preparo e desconhecimento da norma por 

parte dos agentes de saúde que, em atitudes discriminatórias e higienistas, lhes negam o carnê de 

controle sanitário, quando portadoras de alguma doença, reforçando a recomendação da 

necessidade de se preparar melhor as pessoas que trabalham nos órgãos públicos responsáveis pela 

expedição de documentos para o cumprimento da lei (MUJER Y SALUD EN URUGUAY, 2013, 

p. 15).  

As trabalhadoras também criticam a atribuição às autoridades policiais de competências 

para o cumprimento de medidas determinadas pela lei, como permanência da estigmatização da 

profissão, pois, em tese, deveria a polícia se ocupar da prática de ilícitos, não havendo razão de ser 

a competência atribuída à polícia para a fiscalização do exercício de um trabalho lícito. As 

trabalhadoras ainda relataram que a discricionariedade para a concessão do registro enseja a prática 
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de extorsão (de dinheiro ou de atos sexuais) por policiais, que também as maltratam, sobretudo as 

pessoas trans (MUJER Y SALUD EN URUGUAY, 2013, p. 17). 

No que tange à Comissão Nacional Honorária de Proteção ao Trabalho Sexual, as 

trabalhadoras informaram a inefetividade e parca consulta às suas demandas para a formulação e 

implementação das políticas a elas destinadas, assim como a baixa destinação de recursos para o 

cumprimento dos fins para os quais foi criada. O estudo ressalta a importância do órgão, o qual 

deveria atuar como organismo único para o recebimento de denúncias de atos de violência 

praticados contra as trabalhadoras sexuais, não devendo haver a fragmentação da competência para 

tanto entre autoridades policiais e judiciais, a depender do delito cometido, pois, tal sistema 

fragmentado desencoraja as queixas, seja pelo desconhecimento sobre a qual órgão recorrer, seja 

pelos já relatados maus tratos por parte de autoridades que não são sensíveis à causa (MUJER Y 

SALUD EN URUGUAY, 2013, p. 17).  

Ainda relativamente às violências sofridas pelas trabalhadoras, principalmente para o 

trabalho sexual exercido nas ruas, o estudo sugere a formação de redes de proteção e de uma 

persecução policial e judiciária efetiva dos crimes de exploração sexual e tráfico de pessoas para 

este fim (MUJER Y SALUD EN URUGUAY, 2013, p. 19).  

Resumidamente, ao final do estudo, a organização não-governamental sugeriu propostas 

para modificação da lei uruguaia de regulação do trabalho sexual para adequá-la à realidade das 

trabalhadoras sexuais e garantir a fruição dos seus direitos, quais sejam: a atribuição de 

competência do registro das trabalhadoras ao Ministério do Trabalho e Seguridade Social, em vez 

de deixa-la a encargo das autoridades policiais; a destinação de recursos humanos e financeiros à 

Comissão Nacional Honorária de Proteção ao Trabalho Sexual para o cumprimento efetivo das 

suas finalidades, bem como a ampliação da participação de organizações sociais das trabalhadoras 

sexuais na referida comissão, devendo esta centralizar e disponibilizar mecanismos confiáveis e 

acessíveis, por diversas formas de comunicação, incluindo a Internet, para denúncia de atos 

violentos praticados contra as trabalhadoras, bem com exploração sexual e tráfico de pessoas, 

garantindo-se a proteção dos denunciantes; a consulta e participação efetiva das trabalhadoras na 

definição de políticas locais que lhes dizem respeito, tais como a fixação dos espaços e horários de 

trabalho; a capacitação dos agentes públicos para o cumprimento das normas relativas ao trabalho 

sexual e o controle do cumprimento das normas pelos agentes; a implementação de políticas que 

visem à proteção e a segurança das trabalhadoras sexuais; a participação de trabalhadoras, coletivos 
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e associações de trabalhadoras sexuais para as modificações da Lei do Trabalho Sexual e a 

realização de campanhas públicas para combater o estigma e a discriminação do trabalho e das 

trabalhadoras sexuais (MUJER Y SALUD EN URUGUAY, 2013, p. 25).  

É de extrema importância o estudo da lei uruguaia para os países que pretendam a regulação 

do trabalho sexual. Mais importante ainda, porém, se apresenta o estudo supramencionado, pois, 

aponta as incorreções da lei, bem como a necessidade de melhorias para a sua implantação. Mais 

que isso, a realidade uruguaia demonstra a importância da participação das próprias trabalhadoras 

sexuais na regulação e aplicação das normas que lhes dizem respeito, pois, conhecedoras da 

realidade vivenciada em seu cotidiano profissional.  

O presente estudo comparado da regulamentação do trabalho sexual em diversos países do 

mundo se apresenta necessário para direcionar e contextualizar, de acordo com as necessidades 

locais específicas, diretrizes para a elaboração normativa e a implementação de políticas que se 

prestem, efetivamente, a conferir garantias para o reconhecimento da fundamentalidade e da 

dignidade do trabalho sexual. 

 Contudo, a análise dos impactos da regulação do trabalho sexual permite concluir que a 

regulamentação pura e simples, somente quantifica o corpo legislativo, sendo necessária a alteração 

cultural da sociedade para o reconhecimento do trabalho sexual, o acolhimento do trabalho sexual 

como outro trabalho qualquer, o que somente se alcançará com a desistigmatização das 

trabalhadoras sexuais, sendo certo que a regulação já é um primeiro passo.  

 

3.4 A prostituição no direito brasileiro atual 

 

Originalmente intitulados crimes contra os costumes, o direito brasileiro tipificou a 

mediação para servir à lascívia de outrem, o favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração sexual a casa de prostituição e o rufianismo, conforme previsões contidas no Código 

Penal (BRASIL, 1940). Posteriormente, o Brasil ratificou a Convenção da ONU para a repressão 

do tráfico de pessoas e lenocínio, convertendo-a no Decreto nº 46.981, de 08 de outubro de 1959 

(BRASIL, 1959). O referido capítulo do Código Penal foi alterado, em 2005, pela Lei nº 11.106 

(BRASIL, 2005), alterando o título do capítulo para “Do lenocínio e tráfico de pessoas”, 
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acrescentando à norma o artigo 231-A, que previa punição para o tráfico interno de pessoas249, o 

qual foi revogado, juntamente com o artigo 231 do Código250, pela Lei nº 13.344, de 06 de outubro 

de 2016 (BRASIL, 2016), a qual passou a disciplinar a repressão ao tráfico interno e internacional 

de pessoas. 

Nesse ínterim, o título do referido capítulo foi alterado pela Lei nº 12.015/2009 (BRASIL, 

2009) para “Do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de 

exploração sexual”, o qual permanece em vigor. Lenocínio, portanto, é gênero que comporta os 

crimes dispostos no referido capítulo251.  

O primeiro crime previsto nesse capítulo está descrito no artigo 227, denominado 

“Mediação para servir a lascívia de outrem”, cuja conduta consiste em “induzir alguém a satisfazer 

a lascívia de outrem”, apenada com reclusão de um a três anos (BRASIL, 1940)252.       

O favorecimento da prostituição, mediante o induzimento ou atração de uma pessoa para a 

prostituição, bem como a facilitação de sua prática, ou o impedimento ou dificultação para que 

uma pessoa abandone a prostituição é crime previsto no artigo 228 do Código Penal, que estabelece 

a pena de reclusão de dois a 5 anos, e multa, sendo agravada a depender do parentesco ou 

relacionamento do autor com a vítima, bem como se praticado com emprego de violência, grave 

ameaça ou fraude, in verbis: 

 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual:  

                                                 
249 "Tráfico interno de pessoas. Art. 231-A. Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, o recrutamento, 

o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da pessoa que venha exercer a prostituição: Pena – 

reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. Parágrafo único. Aplica-se ao crime de que trata este artigo o disposto nos 

§§ 1o e 2o do art. 231 deste Decreto-Lei." (BRASIL, 2005).  
250 "Tráfico internacional de pessoas. Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacional, de 

pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa para exercê-la no estrangeiro: Pena – reclusão, de 3 (três) 

a 8 (oito) anos, e multa.” (BRASIL, 2005).  
251 “Lenocínio significa favorecer, de qualquer modo, a libidinagem alheia, com ou sem proveito pessoa, constituindo 

o gênero de outras condutas, denominadas de proxenetismo, alcovitice e rufianismo. Chamava-se o comércio sexual 

na língua romana lenocinium e era considerado como uma das formas mais infamantes de prostituição. A própria lei 

dava-lhes a qualificação de infames, sem que, todavia, os incomodasse no exercício da sua atividade. Leno, em latim, 

quer dizer em romance o mesmo que alcoviteiro, o que engana as mulheres, instigando-as a fazer maldades com seus 

corpos”. (NUCCI, 2015, p. 97) (grifos do autor). 
252 “Mediação para servir a lascívia de outrem. Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem: Pena - 

reclusão, de um a três anos. § 1o Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é 

seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para 

fins de educação, de tratamento ou de guarda: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) Pena - reclusão, de dois a 

cinco anos. § 2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude: Pena - reclusão, de dois 

a oito anos, além da pena correspondente à violência. § 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se 

também multa.” (BRASIL, 1940)  
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Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração 

sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  

§ 1o Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 

companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei 

ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:  

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.  

§ 2º - Se o crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à violência.  § 3º - Se 

o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. (BRASIL, 1940).    
 

A conduta prevista no artigo 228 do Código Penal é denominada como proxenetismo, por 

consistir na intermediação da prostituição253. Deve-se observar que a redação do Código Penal 

associa a prostituição à exploração sexual, colocando-a como uma das formas de exploração, com 

a introdução do vocábulo “ou”: “favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 

sexual”.  

Assim, o Código Penal desconsidera a prostituição como prática sexual econômica em si, 

significando que alguém está se beneficiando do sexo de outrem de forma parasitária, pois, o 

sentido da palavra “exploração”, aplicada ao contexto sexual, possui viés negativo, qual seja, o de 

beneficiamento por alguém dos produtos da atividade de outra pessoa, subjugando-a.   

A relação estabelecida pelo Código Penal entre a prostituição e a exploração sexual, a partir 

da tipificação do proxenetismo, descrevendo-o como facilitação da prostituição, a imbrica à 

exploração sexual, dando ampla liberdade interpretativa aos aplicadores da norma. Assim, é 

possível que se compreenda que a simples reuniam de trabalhadoras sexuais em coletivos se 

enquadre na conduta repudiada pela norma, o que contraria o direito constitucional de liberdade de 

reunião e associação dispostos no artigo 5º, XVI e XVII, da Constituição da República (BRASIL, 

1988), sujeitando as trabalhadoras à discricionariedade e arbítrio estatais.  

                                                 
253 “Os termos – proxeneta, alcoviteiro e rufião – podem ser considerados sinônimos; porém para efeitos de estudo 

penal dos crimes que os envolvem, temos por proxeneta ou alcoviteiro a pessoa que favorece, de qualquer modo, o 

contato sexual de terceiros, incluindo a prostituição. Segundo a lei, pode-se cometer o crime mesmo sem intenção de 

lucro, como se verá. O rufião, por seu turno, é o intermediário entre prostituta e cliente, retirando desse comércio o seu 

sustento. Como já mencionado, os termos são, na realidade, sinônimos; em outras legislações, o proxeneta é a pessoa 

que mantém relação regida pelo interesse estritamente econômico com a (o) prostituta (o), explorando os lucros e, até 

mesmo, cerceando a sua liberdade. Por vezes, mantém relacionamento amoroso com a prostituta, deixando que esta se 

envolva emocionalmente a ponto de sustenta-lo em razão do comércio sexual. No Brasil, essa atividade seria 

desenvolvida pelo rufião. Considerando-se a separação, para fins didáticos, entre proxeneta e rufião, aquele não lucra 

diretamente com a prostituição, como faz este último. Favorece a prostituição, por exemplo permitindo esta atividade 

no seu bar, clube ou discoteca, pelos benefícios indiretos (consumação, clientela) que o segue. Há, ainda, o denominado 

locatário, pessoa que proporciona habitação à pessoa prostituída, além de cama e lençóis limpos, em troca de um 

percentual do lucro obtido pelo comércio sexual”. (NUCCI, 2015, p. 98).    
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 No artigo 229, o Código Penal novamente sinonimiza a prostituição à exploração sexual, 

dispondo sobre o crime “Casa de prostituição”. Assim, a norma define “casa de prostituição” como 

“o estabelecimento em que ocorra a exploração sexual”, conforme disposto no referido artigo: 

 

Casa de prostituição:  

Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra 

exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou 

gerente:  

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. (BRASIL, 1940). 

 

Assim, é crime a manutenção, por conta própria ou de terceiro, de estabelecimento em que 

ocorra exploração sexual, com o intuito de lucro, ou não, ou mediação direta do proprietário ou 

gerente.  

A redação confusa da norma, que não permite ao certo identificar os destinatários da 

punição prevista, bem como a definição da prostituição como forma de exploração sexual, confere 

liberdade irrestrita para sua aplicação. Ademais, ao considerar o sentido genérico da expressão 

“casa de prostituição”, desconsidera toda a complexidade do instituto, que envolve a manutenção 

de casa de prostituição por um dono só na qual haja, de fato, exploração sexual; ou os inúmeros 

hotéis espalhados Brasil a fora que alugam quartos para trabalhadoras sexuais, que voluntariamente 

prestam seus serviços, mediante o pagamento de aluguéis, em regime de locação ou diária, bem 

como mina a possibilidade de trabalhadoras sexuais se reunirem em um imóvel para a realização 

de suas atividades. Essa confusão possibilitada pela redação da norma é patente em inúmeras 

decisões judiciais do País, sendo exemplo a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

no recurso especial abaixo colacionado:  

 

[...]. 

A exploração da prostituição era, portanto, patente e evidente: a casa lucrava não somente 

com as altas taxas cobradas pelo consumo de bebidas, como também com o aluguel de 

quartos, tudo que evidencia a manutenção do lugar precipuamente para fim de encontros 

libidinosos. A quantidade de quartos existentes no local, bem como a implementação do 

anexo "hotel", com uma passagem subterrânea para o "Bahamas", comprovam a 

verdadeira finalidade da atividade ali exercida, qual seja, a exploração da prostituição.  

[...]  

Por isto, repita-se, toda forma de exploração da prostituição remanesce empresa 

reprovável e merecedora de severa repressão penal em um Estado Democrático de Direito 

que tem por um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da 

Constituição Federal). 

Se a lei penal brasileira não pune o próprio ato de prostituir-se, é certo que não admite que 

se faça da prostituição - e mais recentemente de outras formas de exploração sexual - uma 

atividade lucrativa, um meio de vida, permitindo-se a proxenetas de toda espécie, sejam 
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bem ou mal sucedidos em sua empresa, acumular ganhos explorando, direta ou 

indiretamente, a atividade da mulher que mercadeja favores sexuais, quer ela o faça por 

livre e espontânea vontade ou não, o que, aliás, não é e nunca foi exigência da lei penal. 

[...] 

Restou demonstrado, pela análise dos depoimentos, o que também já era óbvio: tais 

garotas, diante dos altos valores que poderiam obter em troca de seus favores (posto que 

a própria notoriedade da casa já era, por si só, fator de seleção de clientela abonada, 

disposta a pagar entre R$ 300,00 a R$ 600,00 por cada hora de programa realizado, em 

valores de 2004), eram sim atraídas ao estabelecimento em razão das facilidades 

oferecidas e ali tinham a prostituição facilitada pela sofisticada estrutura que a casa 

oferecia. (BRASIL, 2017). 
 

A indissociação entre a prostituição, ainda que exercida voluntariamente, e a exploração 

sexual, também se manifesta em decisões do Supremo Tribunal Federal, como no excerto abaixo 

de relatoria da Ministra Carmén Lúcia Antunes Rocha: 

 

Ao contrário do que ocorria com a redação primitiva do art. 229 do Código Penal, a nova 

redação do dispositivo, ao adequar o tipo penal ao atual momento da sociedade, tornou 

atípica a conduta de manter estabelecimento destinado a encontros para fim libidinoso, 

tais como motéis e casas noturnas, mas conservou, contudo, a criminalização da conduta 

de manter casa de prostituição, já que nesses locais ocorre exploração sexual. (BRASIL, 

2011). 

 

Observo que a utilização da expressão “encontro para fim libidinoso” carrega em si a 

moralidade que se pretende impor. A expressão adequada, sem a carga pejorativa que a moralidade 

sexual vitoriana impõe, seria encontro sexual. Encontros sexuais são normais, praticados por quase 

todos seres humanos que se pretendam sadios, utilizando-se plenamente de uma das 

potencialidades humanas que é o exercício da sexualidade. “Encontro para fim libidinoso” é a 

prática de sexo, exercício da sexualidade puro e simples, não um monstro a ser ocultado da vivência 

social. É necessário que o Direito também encare com naturalidade o que é absolutamente natural 

para a vida humana, não podendo se valer de artifícios de linguagem que desnaturalizem, 

obscurantizem ou depreciem o exercício da sexualidade. 

Para além do mérito do caso supracitado, destaca-se a associação feita pela ministra de que 

nas casas de prostituição há, necessariamente, exploração sexual. Não é. Em diversas casas de 

prostituição deste País há exploração sexual, mas em outras tantas, as mulheres que ali estão o 

fazem voluntariamente, sendo ali o local onde exercem o seu trabalho. Portanto, não é decorrência 

lógica que em uma casa de prostituição há exploração sexual. Isso impede, por exemplo, que um 

grupo de trabalhadoras sexuais se reúnam, voluntariamente e sem o gerenciamento de outrem, em 

um imóvel, para a prestação de seus serviços.    
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Assim se manifestam os efeitos da adesão brasileira à convenção supramencionada, bem 

como a norma penal pátria, que não criminaliza o ato de se prostituir, ou seja, a prestação pessoal 

e própria de serviços sexuais, em troca de dinheiro, mas criminaliza todas as atividades 

relacionadas à prostituição, em nome de uma moralidade sexual unívoca, que se impõe como 

padrão único de comportamento, impedindo que pessoas exerçam livremente sua liberdade sexual, 

quando não há a incidência de qualquer fator que mitigue a autonomia da vontade.   

Deve-se marcar, portanto, que o agir hipócrita atribuído ao Estado pela condescendência 

com a existência de casas de prostituição, em locais conhecidos por seus agentes, como manifestada 

por alguns estudiosos do tema254, deve ser repensado. A “falaciosa” hipocrisia decorre da 

conveniência de se manter tais lugares sob o jugo do Estado de exceção, como produto biopolítico, 

decidindo os agentes públicos quando serão criminalizadas ou não a prática, favorecendo, há anos 

a prática de extorsão e violência. A invisibilidade jurídica, moral e social são programadas para 

que se facilite a manifestação estatal excepcional. É, portanto, ilusória a ideia de hipocrisia, não se 

trata apenas de confrontar a realidade moral sexual com o absenteísmo estatal, pois o Estado não 

se abstém, onde falsamente não opera, pelo contrário, ele se manifesta de forma perversa e 

impiedosa.   

Nesse sentido, destaco a relevante sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal de São 

Gonçalo-RJ, André Luiz Nicolitt, nos autos do processo nº 0056213-63.2010.8.19.0004, no qual o 

magistrado, analisando denúncia do crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 

pela suposta exploração sexual de mulheres adultas, cujo objeto seria a venda do sexo, absolveu os 

réus, por entender que a casa de prostituição é uma conduta social aceita pela sociedade e, em não 

havendo tráfico de pessoas ou exploração sexual de menores, não configurar a conduta tipificada 

                                                 
254 Nesse sentido: “O tipo penal previsto no artigo 229 proíbe que seja mantido, por conta própria ou de terceiro, 

estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou 

gerente. O termo utilizado “manter” traduz a ideia de habitualidade, permanência no tempo, podendo a manutenção 

dar-se pelo próprio agente ou por terceiros. A norma, contudo, carece de eficácia. Se por um lado a sociedade defende 

o moralismo, por outro ela própria o contradiz, tolerando pacificamente a existência de tais casas. A hipocrisia social 

permeia as questões que envolvem a prostituição. Na teoria defende-se que manter casa destinada a essa atividade é 

crime, atenta contra os bons costumes, mas na prática as autoridades têm pleno conhecimento das zonas de prostituição 

de suas cidades, mas nada fazem para que a lei penal seja cumprida. A jurisprudência, por essa razão, está dividida. 

Há julgados que reconhecem que a norma está em desuso, que o crime não se adéqua mais à realidade e, portanto, os 

Tribunais não devem absolver o réu, mas há ainda os que entendem pela plena vigência da norma e optam pela 

condenação do estabelecimento” (SILVA, 2016, p. 75); “Assim, mesmo estando presente a tipicidade, a conduta 

presente no artigo 229 do Código Penal tem perdido relevância. Em face da tolerância das autoridades públicas e da 

sociedade, a doutrina e parte da jurisprudência posiciona-se pela não aplicação da norma penal. É notório, portanto, 

que, mesmo que o Código Penal adote o sistema abolicionista, não há uma séria tentativa de se abolir a prostituição. 

Pelo contrário, toleram-se cada vez mais os negócios que constituem essas circunstâncias”. (TABUCHI, 2015, p. 55).  
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como formação de quadrilha. Fundamentou o juiz a sua decisão utilizando-se do princípio da 

secularização, sob o argumento de que “o moderno direito penal não pode considerar crimes 

condutas que mais se aproximam de pecado” (Rio de Janeiro, 2011). 

No artigo 230 do Código Penal, encontra-se a criminalização do rufianismo, popularmente 

conhecido como “cafetinagem”: 

 

Rufianismo:  

Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus 

lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:  

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  

§ 1o Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se o 

crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 

companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, 

por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:  

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  

§ 2o Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro 

meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima: Pena - reclusão, 

de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. (BRASIL, 

1940). 

 

Assim, há a conduta ilícita quando alguém se aproveita da prostituição de alguém, seja pela 

participação direta sobre os “lucros” (rufianismo ativo) ou sustentando-se total ou parcialmente por 

quem exerça prostituição (rufianismo passivo). A utilização da palavra “lucros”, aproxima o rufião 

do empresário de negócios sexuais existente no direito austríaco e neozelandês. A diferença, 

portanto, encontra-se no campo da licitude, sendo um dos aspectos mais polêmicos no que tange à 

regulação da prostituição255. 

Tem-se, portanto, que a associação da prostituição à exploração sexual pelo código confere 

ao Estado um campo grande de atuação contra o trabalho sexual, o que enseja, a aplicação 

discricionária da norma pelos agentes detentores do poder de polícia, sob a forma de abuso, 

configurando-se manifestação excepcional do Estado, como, por exemplo, a extorsão praticada por 

agentes estatais, bem como a prática de arbítrios aos revezes hermenêuticos do Judiciário, sendo 

meio jurídico artificioso que instrumentaliza a invisibilidade social programada das prostitutas256.   

                                                 
255 O que será estudado no tópico 4.3. 
256 Guilherme de Souza Nucci, citando a autora Isabel Holgado Fernández, (2015, p. 98) chama atenção também para 

a seletividade da punitividade, em conformidade com a classe do autor da conduta, própria do sistema penal brasileiro, 

fulcrado na injustiça e impunidade dos grandes poderosos enquanto se apresenta rígido e eficiente relativamente aos 

mais pobres: “Por outro lado, vale anotar que ‘a figura masculina digna de atenção científica tem sido o chamado 

proxeneta ou alcoviteiro, suposto indutor ou explorador das mulheres que se dedicam ao trabalho sexual. Os homens 

do mundo empresarial e político que ganham enormes quantias de dinheiro com o comércio sexual, junto aos homens 

clientes, têm sido mantidos excluídos das análises ou mencionados de forma muito superficial’. Sabe-se que, 
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Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro, até 2002, invisibilizava a prostituição, 

como prática em si, pois, não havia a tipificação da prática, tampouco o reconhecimento da 

atividade como trabalho. Entretanto, em 2002, há uma reviravolta, a partir da elaboração da 

Classificação Brasileira de Ocupações, pelo Ministério do Trabalho, que reconheceu o trabalho 

sexual como ocupação sob o título de “prostituta”, inscrita sob o código nº5198-05, posteriormente 

alterado para “profissional do sexo” e como títulos correlatos “Garota de programa, Garoto de 

programa, Meretriz, Messalina, Michê, Mulher da vida, Prostituta, Trabalhador do sexo” 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2002). 

Segundo a descrição sumária da ocupação elaborada pelo próprio Ministério do Trabalho, 

a ocupação dos profissionais do sexo são:  

 

Buscam programas sexuais; atendem e acompanham clientes; participam em 

ações educativas no campo da sexualidade. As atividades são exercidas seguindo normas 

e procedimentos que minimizam as vulnerabilidades da profissão. (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 2002). 

 

Sobre a portaria em análise, deve-se reconhecer o seu caráter normativo, contudo, a 

produção de eficácia se encontra comprometida, em virtude da ausência da regulamentação da 

prostituição como trabalho, ofício ou profissão, bem como diante da persistência da estigmatização 

das profissionais, ou seja, as normas e procedimentos que minimizam as vulnerabilidades da 

profissão não foram elaboradas. 

Destaco, ainda, segundo as informações do Ministério do Trabalho sobre as características 

do trabalho a dissociação da ocupação da exploração sexual, reconhecendo o caráter 

predominantemente autônomo da profissão, bem como o descrevendo a quais vulnerabilidades as 

trabalhadoras são expostas, in verbis: 

 

Condições gerais de exercício 

Trabalham por conta própria, em locais diversos e horários irregulares. No 

exercício de algumas das atividades podem estar expostos à intempéries e a discriminação 

social. Há ainda riscos de contágios de DST257, e maus-tratos, violência de rua e morte. 

 

Formação e experiência 

                                                 
igualmente à prostituta pobre, vítima da criminalização dos seus atos imorais, o homem pobre, este sim o autêntico 

proxeneta ou rufião, também é perseguido penalmente. A riqueza material traveste o ser humano de certa imunidade 

para julgamentos morais e éticos. A mulher rica que se vende sexualmente por dinheiro escapa ao estigma da 

prostituição; o empresário da indústria do sexo, identicamente, jamais será considerado um proxeneta ou rufião”. 
257 Doenças sexualmente transmissíveis.  
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Para o exercício profissional requer-se que os trabalhadores participem de 

oficinas sobre sexo seguro, o acesso à profissão é restrito aos maiores de dezoito anos; a 

escolaridade média está na faixa de quarta a sétima séries do ensino fundamental. 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2002). 
   

Na descrição das competências pessoais para o exercício da ocupação, descreve o 

Ministério do Trabalho (2002): 

 

Ordem GAC Atividades - Código Título: 5198 Profissionais do sexo: 

A) BUSCAR PROGRAMA: agendar o programa, produzir-se visualmente, 

esperar possíveis clientes, seduzir o cliente, abordar o cliente. 

B) MINIMIZAR AS VULNERABILIDADES: negociar com o cliente o uso do 

preservativo, usar preservativos, utilizar gel lubrificante à base de água, participar de 

oficinas de sexo seguro, identificar doenças sexualmente transmissíveis (DST), fazer 

acompanhamento da saúde integral, denunciar violência física, denunciar discriminação, 

combater estigma, administrar orçamento pessoal. 

C) ATENDER CLIENTES: preparar o kit de trabalho (preservativo, acessórios, 

maquilagem), especificar tempo de trabalho, negociar serviços, negociar preço, realizar 

fantasias sexuais, manter relações sexuais, fazer streap-tease, relaxar o cliente, acolher o 

cliente, dialogar com o cliente. 

D) ACOMPANHAR CLIENTES: acompanhar cliente em viagens, acompanhar 

cliente em passeios, jantar com o cliente, pernoitar com o cliente, acompanhar o cliente 

em festas. 

E) PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DA CATEGORIA: promover valorização 

profissional da categoria, participar de cursos de auto-organização, participar de 

movimentos organizados, combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, 

distribuir preservativos, multiplicador informação, participar de ações educativas no 

campo da sexualidade. 
 

Pelo teor da portaria, percebe-se a possibilidade de regulação do trabalho sexual como 

qualquer outra profissão, identificando-se suas particularidades como forma de prevenção das 

violências as quais se sujeitam as trabalhadoras pela discriminação e estigma. Note-se a 

naturalidade com que a atividade sexual e a atividade profissional das trabalhadoras sexuais são 

abordadas pela portaria ministerial e o seu descompasso com os padrões morais impostos e a 

linguagem utilizada pela norma penal e suas reflexas decisões judiciais, ou seja, todo o arcabouço 

fático que envolve o exercício do trabalho sexual encontra-se reconhecido pelo Ministério do 

Trabalho, sendo imperioso o seu reconhecimento pelo Legislativo, pelo Judiciário e pela sociedade.  

É importantíssimo que se pontue que a elaboração das descrições supra contou com a 

participação de pessoas e coletivos de trabalhadoras sexuais, o que deveria ser tomado de exemplo, 
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quando da regulação da atividade, quando do julgamento de ações que a envolvam e para a 

sensibilização da sociedade para a naturalidade do trabalho258.  

Assim, o Brasil se insere no modelo abolicionista, contudo, timidamente, sob a forma 

legalizada, mas, de forma prática, marcadamente tolerante, pois, a norma tem aplicabilidade restrita 

à finalidade de sua instituição, qual seja, para fins de recolhimento de contribuições 

previdenciárias. O sistema abolicionista subsiste, portanto, no ordenamento jurídico brasileiro, sob 

a forma de tolerância, até os dias atuais, deixando claro, que este modelo aproxima a prostituição 

da criminalidade, ainda que o trabalho sexual não seja tipificado. 

Assim o é, considerando-se a tratativa ilícita da atividade, seja pelo reflexo da tipicidade 

das condutas a ela relacionadas pelo Código Penal, seja pela concepção teórica justrabalhista, seja 

pela interpretação jurisdicional conferida ao tema.  

No Direito do Trabalho brasileiro, há a distinção entre os denominados “trabalho proibido 

ou irregular” e “trabalho ilícito”. Trabalho proibido, são aqueles que contrariam a previsão 

normativa de outras espécies, por exemplo, a administrativa ou constitucional, segundo a qual há 

a fixação, por exemplo, de vedação à cumulação de determinadas atividades com outras profissões, 

contudo, reconhecido o trabalho e a condição de trabalhador, consequentemente, a de empregado 

(DELGADO, 2015, p. 555).  

Exemplo clássico é a proibição ao policial militar de exercer segurança particular. Apesar 

da vedação, há a prática de policiais militares trabalharem como seguranças particulares em 

determinados estabelecimentos. Para o Direito do Trabalho, embora exista a proibição 

administrativa, o trabalho proibido por norma alienígena ao direito laboral, deve ser reconhecido a 

condição de trabalhador do indivíduo e, nas hipóteses cabíveis, declarado o vínculo empregatício, 

quando presentes os elementos para o seu reconhecimento: classicamente, na forma do artigo 2º 

combinado com o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (1943), o trabalho 

                                                 
258 Atuaram como especialistas Cassandra Fontoura, Flávio Lenz Cesar (Jornalista Do Beijo Da Rua), Gabriela Silva 

Leite, Imperalina Piedade Da Silva, Jane Lucia Da Silva Reis Eloy, Janete Oliveira Da Silva, Maria De Fátima 

Medeiros Costa, Maria De Lourdes Barreto, Marilene De Jesus Silva, Rozeli Da Silva, Valkiria Pereira Costa. As 

instituições participantes foram Associação Das Mulheres Profissionais Do Sexo Da Bahia (ASPROBA), DAVIDA - 

Prostituição, Direitos Civis, Saúde (Rio De Janeiro), Grupo De Apoio À Prevenção Da Aids (GAPA-MG), Grupo De 

Mulheres Prostitutas Do Estado Do Pará (GEMPAC), Igualdade - Associação De Travestis E Transexuais Do Rio 

Grande Do Sul, Núcleo De Estudos Da Prostituição De Porto Alegre. A Fundação Instituto De Pesquisas Econômicas 

- FIPE – USP atuou como instituição conveniada responsável. (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2002). 
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desenvolvido por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade259 e 

subordinação. 

O entendimento supra foi sedimento na Súmula nº 386 do Tribunal Superior do Trabalho: 

 

Súmula nº 386 do TST 

POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO COM EMPRESA PRIVADA (conversão da Orientação 

Jurisprudencial nº 167 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de 

relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do 

eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. (ex-

OJ nº 167 da SBDI-1 - inserida em 26.03.1999) (BRASIL, 2005).  

 

Além do clássico exemplo, são trabalhos que podem ser considerados como proibidos a 

cumulação de cargos inacumuláveis por servidores públicos, em desobediência ao disposto no 

artigo 37, XVI, da Constituição da República (BRASIL, 1988)260, ou o exercício de outras 

atividades por servidor público, quando há a exigência do exercício do seu cargo com dedicação 

exclusiva (alguns cargos de professores de universidades públicas federais, por exemplo) ou a 

vedação do exercício de outras atividades econômicas por norma261. 

O trabalho ilícito, por seu turno, é aquele que não goza do reconhecimento justrabalhista, 

pois, sua prática relaciona a atividades ilícitas. Difere do trabalho proibido, pois, ainda que 

presentes todos os requisitos empregatícios supracitados, não há o reconhecimento da condição de 

empregado ao trabalhador, em face de sua ilicitude, em virtude do viés contratual da relação 

empregatícia262, cujos requisitos para validade do negócio jurídico são fixados pelo artigo 104 do 

                                                 
259 A não-eventualidade ou continuidade na prestação do trabalho é requisito a ser ressignificado, tendo em vista o 

reconhecimento do trabalho intermitente e autônomo pela novel Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (BRASIL, 

2017), a chamada “Reforma Trabalhista”. Contudo, dada o recente advento normativo no ordenamento jurídico 

brasileiro, a complexidade das discussões que a envolvem, não serão objeto de estudo no presente trabalho.  
260 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte:   [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) 

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais 

de saúde, com profissões regulamentadas”. (BRASIL, 1988).  
261 Por exemplo, a Lei Complementar nº 35 que veda ao magistrado o exercício, ainda que em disponibilidade, de 

qualquer outra função, salvo um cargo de magistério superior, público ou particular (art. 26, II, a). (BRASIL, 1979). 
262 Tal viés contratual ocasionou a inclusão didática do Direito do Trabalho como ramo do Direito Privado, o que, no 

meu entender é equívoco, dada a heteronormatividade das normas justrabalhistas, bem como o caráter fundamental do 

direito ao trabalho. Após a constitucionalização do Direito (citar autores), qualquer tentativa de se cingir 

categoricamente os ramos do Direito em privatísticos ou publicistas, corre o risco de ser equivocada, pois, a 

interpretação sistemática das normas impede as tradicionais categorizações. Ainda que o advento da Lei nº, 2017, a 

Reforma Trabalhista, privilegie o caráter autônomo do Direito do Trabalho, conforme previsão contida no art. , que 
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Código Civil (BRASIL, 2002), quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (BRASIL, 2002).  

Assim, o trabalho proibido, embora vedado por outros ramos do direito, pelo Direito do 

Trabalho é reconhecido como trabalho e alçado à condição empregatícia, quando presentes os 

requisitos para a declaração da relação empregada ou empregado e empregador. Ao trabalho ilícito, 

entretanto, é negado o reconhecimento, em virtude da associação das atividades desempenhadas 

pelas trabalhadoras e trabalhadores a práticas vedadas pelo ordenamento jurídico, sobretudo o 

Código Penal. Exemplo também clássico das teorias justrabalhistas, sedimentado na jurisprudência 

do Tribunal Superior do Trabalho pela Orientação Jurisprudencial nº 199 da Subseção I 

Especializada em Dissídios Individuais, é a nulidade do contrato de trabalho do apontador de jogo 

do bicho: 

 

199. JOGO DO BICHO. CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. 

OBJETO ILÍCITO (título alterado e inserido dispositivo) - DEJT divulgado em 16, 17 e 

18.11.2010 

É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente 

à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de 

validade para a formação do ato jurídico. (BRASIL, 2010). 
 

E é justamente a licitude do objeto que impede o reconhecimento do trabalho sexual no 

âmbito trabalhista, pois, envolve em suas questões não apenas as condutas tipificadas pelo 

ordenamento jurídico, mas condutas sobre as quais se impõe um conceito moral unívoco 

manifestado de forma genérica sob as expressões “ordem pública” e “bons costumes”263, as quais 

normalmente são utilizadas em decisões judiciais que versam sobre a prostituição. 

                                                 
altera o art. da CLT, o “enquadramento” deste ramo do direito anula suas especificidades e as possibilidades de atuação 

estatal protetiva dos trabalhadores, o que é temerário na selvageria capitalista.  
263 Sílvio de Salvo Venosa (2013, p. 384) apresenta, não de forma crítica, as acepções sobre as expressões “ordem 

pública” e “bons costumes” sedimentadas no Direito brasileiro, deixando evidente o resquício vitoriano sobre a 

interpretação normativa. A grafia da palavra “Moral” com “M” maiúsculo é sintomática de sua colocação como ente 

pré-estabelecido e a relegação ao Judiciário de sua interpretação deixa patente a possibilidade da imposição de 

concepções morais individuais a quem se submete ao jugo do Estado: “É difícil conceituar o que sejam normas de 

ordem pública. São, em síntese, aquelas disposições que dizem respeito à própria estrutura do Estado, seus elementos 

essenciais; são as que fixam, no Direito Privado, as estruturas fundamentais da família, por exemplo. Da mesma forma, 

é diluído o conceito de bons costumes, não encontrável na lei. Embora não sejam exclusivamente preenchidos pela 

Moral, os bons costumes são integrados por ela. Existe moral costumeira variável no tempo e no espaço. Incumbe ao 

juiz, em cada caso concreto, interpretar o que sejam os bons costumes na sociedade na qual o próprio magistrado se 

insere. Não resta dúvida de que não podemos admitir negócio jurídico contrário à Moral. Sabe-se que a Moral é mais 

ampla que o Direito. Como é difusa, sua conceituação apenas toscamente pode ser dada como noção teórica. Em 

princípio, nos anos passados, contrariava a Moral um contrato de convivência conjugal entre companheiros, salvo, 

modernamente, o disposto no art. 5º da Lei nº 9.278 de 1996, por exemplo; ou qualquer negócio que tenha por objeto 
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Veja-se como, nesse sentido, a postura do Supremo Tribunal Federal no que tange à 

concepção da moralidade sexual, “bons costumes” e prostituição resiste ao passar dos anos, o 

primeiro excerto data do ano de 1982, o segundo, de 2011:  

 

A recusa de salvo conduto a prostitutas para a prática do "trottoir" não constitui 

negação de direito constitucionalmente assegurado. No ordenamento jurídico vigente, que 

coíbe certos atos contra a moral e os bons costumes, não pode o habeas corpus erigir-se 

em "alvará" para a prática da prostituição ostensiva. Precedente: RTH 58.179-0 - SP - 

RTJ- 96/1075. RHC improvido. (BRASIL, 1982).  

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

FRAGMENTARIEDADE E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL: IMPOSSIBILIDADE. 

CONDUTA TÍPICA. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. 1. No crime de 

manter casa de prostituição, imputado aos Pacientes, os bens jurídicos protegidos são a 

moralidade sexual e os bons costumes, valores de elevada importância social a serem 

resguardados pelo Direito Penal, não havendo que se falar em aplicação do princípio da 

fragmentariedade. 2. Quanto à aplicação do princípio da adequação social, esse, por si só, 

não tem o condão de revogar tipos penais. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (com alteração da Lei n. 12.376/2010), “não se destinando 

à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”. 3. Mesmo 

que a conduta imputada aos Pacientes fizesse parte dos costumes ou fosse socialmente 

aceita, isso não seria suficiente para revogar a lei penal em vigor. 4. Habeas corpus 

denegado. (BRASIL, 2011). 
 

Dessa forma, por se relacionar a práticas tipificadas pelo Código Penal, quais sejam, 

rufianismo, lenocínio e exploração sexual, a prostituição, no Direito do Trabalho, é classificada 

como trabalho ilícito, não havendo o reconhecimento da condição de empregada das trabalhadoras 

sexuais no exercício do trabalho sexual, por nulidade contratual (CASSAR, 2015, p. 553), a qual 

pode ser afastada, quando desempenhadas outras atividades264, caso se considere a gradação da 

ilicitude265, o que se manifesta nas decisões judiciais: 

                                                 
a exploração de casas de tolerância. Como percebemos, o conceito é mais social e psicológico do que propriamente 

jurídico. Temos em todo o caso de levar em conta a moral predominante no espaço e no tempo”. (grifos do autor).   
264 No âmbito da especializada trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, em 2013 (AgR-AIRR - 955-

43.2010.5.10.0821, Brasil, 2013), entendeu pela existência de vínculo empregatício entre garçom e casa de 

prostituição. Contudo, não há decisão judicial que envolva o reconhecimento do exercício do trabalho de prostituição. 
265 “Dessas lições, podemos dizer que os efeitos da nulidade do contrato de trabalho decorrente de labor em atividade 

ilícita, dependem do grau da ilicitude. Pois há determinadas atividades que mesmo sendo consideradas juridicamente 

ilícitas são toleradas pela sociedade e até mesmo pelo Poder Público. Tome-se a título de exemplo, até recentemente, 

os bingos, ou ainda o jogo do bicho. Assim, poderíamos fazer a seguinte classificação, de acordo com o grau de ilicitude 

do 'negócio' e a margem de tolerância da sociedade, tendo por padrão o conceito médio do homem comum: a- atividade 

ilícita (absolutamente ilícita) - não há que se falar em contrato de trabalho, ou direito a remuneração - seria o trabalho 

em atividades criminosas, por exemplo: tráfico, contrabando, roubo etc. Efeito 'ex tunc' das nulidades. É caso de 

polícia! b- atividade ilícita (relativamente lícita) não se reconhece o contrato de trabalho, pela ilicitude do objeto; mas 

sim o direito à contraprestação (salário); a se evitar o enriquecimento do infrator maior. Por exemplo, trabalho em 

atividade de jogo do bicho. Efeito 'ex nunc' das nulidades; c- atividade ilícita (relativamente ilícita) - mas fazendo-se 
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CONTRATO DE TRABALHO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. A atividade 

da recorrente, relacionada à exploração da prostituição, por se tratar de atividade ilícita, 

torna nula a contratação e inexistente a relação de emprego, não permitindo o pagamento 

de verbas próprias do contrato de trabalho, consoante orientação da OJ 199 da SBDI-I do 

TST, aqui aplicada por analogia. (BRASIL, 2012b). 

 

VÍNCULO DE EMPREGO. ADMINISTRADOR DE PROSTÍBULO. Não há 

vínculo de emprego entre a casa que explora a prostituição e o reclamante que desenvolvia 

atividades diretamente relacionadas ao próprio objeto ilícito da exploração da prostituição. 

(BRASIL, 2013). 
 

Tem-se, assim, que tanto o Direito Penal como o Direito do Trabalho atuam no sentido de 

invisibilidade das prostitutas, fechando o cerco para o reconhecimento da atividade econômica 

como prostituição, na medida em que criminaliza todas as atividades que a envolvem, o que, 

indiretamente, a torna atividade ilícita, sob a óptica penal, e, diretamente, para o Direito do 

Trabalho.  

Tais considerações me permitem afirmar que, tal como ocorre com o uso da maconha, não 

criminalizada no ordenamento jurídico brasileiro (Lei nº 11.343/2006 (BRASIL, 2006), a 

prostituição em si, embora não proibida, é marginalizada. Mas não sem razão, há a conveniência 

estatal de marginalização e não regulação tanto do consumo das drogas, quanto do reconhecimento 

profissional da prostituição. Isso porque, a hipocrisia é lucrativa ao Estado. Como visto, a 

invisibilidade social é programada, e como tal, pragmática, ou seja, com objetivo escuso, qual seja, 

a liberalidade da atuação excepcional (paraestatal) do próprio Estado, com violência, opressão, 

extorsão, além do empresariamento (e consequente, percepção de lucros) de atividades ilícitas 

pelos próprios agentes que ocupam cargos no poder266. 

                                                 
a abstração da finalidade do empreendimento, verifica-se a atividade do prestador de serviços, se ela, por si só, for 

lícita, teria assegurado todos os direitos trabalhistas, ou uma indenização substitutiva, a fim de compensar 

integralmente o labor prestado. Seria o exemplo, do arrecadador ou motorista que atua no segmento do jogo do bicho, 

ou o garçom numa casa de lenocínio. Efeito 'ex nunc' das nulidades.” (BRASIL, 2012c).  
266 Nesse sentido, veja-se o envolvimento de policiais com a exploração sexual de mulheres: “HABEAS CORPUS. 

CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E FALSIDADE 

IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte 

Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar o réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve 

efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do 

disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. O Juiz natural da causa, ao decretar a prisão preventiva do 

paciente, registrou a gravidade concreta dos delitos em tese perpetrados - que permitiram, inclusive, a continuidade de 

atividades de prostituição (mediante "cárcere privado e ameaça das mulheres que lá trabalhavam e viviam") e de 

exploração de jogo do bicho. 3. Além disso, consignou que a custódia do acusado era imperiosa para a garantia da 

instrução criminal, uma vez que ele e o corréu, "na qualidade de policial e ex-policial civil, [...] teriam maior capacidade 

de frustrar a colheita da prova necessária nesses autos e, igualmente, nos casos envolvendo a apuração do jogo do 
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Temos um aparato normativo, judicial, policial, penitenciário e administrativo que opera 

em função da criminalização de todas as atividades relacionadas ao consumo de drogas, o qual é 

marginalizado, não regulamentado, ardilosamente, invisibilizado. Com isso, são praticadas 

inúmeras extorsões policiais diárias e a prática de violências pelos tribunais de rua, tanto dos 

usuários quanto dos indivíduos que representam a “ponta do iceberg” do comércio de narcóticos, 

aqueles sujeitos que se ativam nas milhares de “bocas de fumo”267 espalhadas pelo País. A 

marginalização da prática pune os “indesejáveis” da sociedade (os homo sacer), que se sujeitam 

diariamente ao braço perverso do Estado, que mata jovens negros e periféricos, enquanto beneficia 

os reais destinatários dos lucros do tráfico (além da atuação direta, há o fomento ao tráfico de 

armas, há a alimentação do sistema carcerários, e as inúmeras licitações realizadas para os serviços 

prestados nas penitenciárias, tais como terceirização de agentes, fornecimento de alimentação etc.).  

Da mesma forma, o não reconhecimento da prostituição como profissão, emancipando-se 

as trabalhadoras sexuais, possibilita a atuação excepcional do Estado contra essas pessoas, pois, 

apesar da vedação das práticas a ela relacionadas, não há a atuação estatal para a punição das 

práticas ilícitas. Pelo contrário, o Estado se beneficia de tais práticas, extorquindo os proprietários 

das casas de prostituição e as próprias trabalhadoras, sendo o território sem lei terra para a prática 

de atos violentos, como citado por inúmeras delas:  

 

As cafetinas tinham como rotina fazer o famigerado “PP”, pagamento à polícia. 

Mas às vezes a Rota, uma polícia especial de São Paulo, entrava no prédio com a 

prerrogativa de “caçar” bandidos. Parava aqueles operários que só tinham ido ao prédio 

para ter uma satisfação sexual e tirava todo o dinheiro deles, chamando-os de otários para 

baixo. 

[...] 

A prostituta acabou no meio da total marginalidade porque aqueles que a cercam 

são considerados criminosos e, de alguma forma, transferem essa condição a ela. A 

cafetina mesmo do mais baixo meretrício, gasta altas somas com corrupção, paga todas as 

suas despesas e ainda ganha muito dinheiro. Um dinheiro que a puta jamais verá.  

[...] 

Eram tempos de ditadura, década de 10. E nessa época a polícia instituiu um 

toque de recolher na Boca do Lixo: as prostituas não poderiam ficar na rua depois das dez 

da noite. Ou as meninas deixavam o prédio correndo na direção do ponto de ônibus antes 

                                                 
bicho e da casa de prostituição" (fls. 18-19, destaquei). 4. Situações hipotéticas em relação ao regime de cumprimento 

de pena não podem ser levadas em consideração para afastar a custódia preventiva, que se pauta na necessidade de 

garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente. 5. Habeas corpus denegado.” (BRASIL, 

2015); “Habeas Corpus. 2. Prisão em flagrante. Denúncia. Crimes de rufianismo e favorecimento da prostituição. 3. 

Interceptação telefônica realizada pela Polícia Militar. Nulidade. Não ocorrência. 4. Medida executada nos termos da 

Lei 9.296/96 (requerimento do Ministério Público e deferimento pelo Juízo competente). Excepcionalidade do caso: 

suspeita de envolvimento de autoridades policiais da delegacia local. 5. Ordem denegada.” (BRASIL, 2012a). 
267 Pontos de comercialização de drogas, normalmente, situados nas favelas brasileiras. 
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desse horário ou saíam depois e se arriscavam a ser presas e tomar uma surra dentro do 

camburão, estivessem ou não fazendo programa. Aliás, qualquer mulher, se estivesse 

naquela região depois do toque de recolher, seria considerada prostituta e iria presa. Não 

podíamos sequer sentar num restaurante para jantar. Tínhamos que fugir e nos esconder 

como criminosas sob o risco de cair nas garras dos policiais.  

Durante o dia a situação também estava muito complicada. Os policiais entravam 

nos prédios, exigiam documentos dos clientes e baixavam a porrada sem nenhum motivo. 

Isso gerou uma crise. Que homem entraria num prédio de prostituição com dois carros de 

polícia parados na portaria? A situação foi se agravando, todo dia eles enchiam um 

camburão de gente. Tiravam o dinheiro das mulheres e das travestis e depois batiam muito 

nelas. As meninas entravam no camburão e quando apareciam de volta estavam em estado 

lastimável. 

[...] 

Numa dessas, sumiram duas meninas. Elas entraram no camburão e depois disso 

não foram mais vistas. Uma delas estava grávida. Eu tinha certeza de que a gente devia 

fazer alguma coisa, que a sociedade paulistana tinha que saber o que estava se passando 

ali. Mas por causa de sua baixíssima auto-estima, as prostitutas achavam aquilo 

razoavelmente normal. Fazer o quê? Nós somos prostitutas mesmo. (LEITE, 2009). 
 

A realidade das trabalhadoras sexuais travestis e/ou transexuais se apresenta ainda mais 

cruel. Somos o país em que mais se mata travestis no mundo. E diversas dessas mortes são 

promovidas pela ausência de proteção estatal e pelo próprio Estado (BENTO, 2014). 

Como se não bastasse, não se realiza, no Brasil, uma investigação séria do envolvimento de 

representantes do poder com a exploração sexual, bem como o envolvimento destes com o tráfico 

de pessoas.  

Considerada a tratativa da prostituição no ordenamento jurídico brasileiro, endossando, 

hipócrita, ardilosa e convenientemente, a invisibilidade das trabalhadoras sexuais, apesar da 

previsão constante no CBO (o que se apresenta como argumento favorável para a discussão da 

regulação), a atividade ainda encontra-se no nível de tolerância. Assim, posso afirmar que há uma 

economia do Estado de exceção. Ou seja, existe a atuação de agentes do Estado, em todas as esferas 

e poderes, valendo-se de sua condição e utilizando o aparato estatal, que, a partir da invisibilização 

de condutas e a associação destas à esfera penal, possibilitam o beneficiamento de tais agentes, 

pela atuação para-estatal destes. Tem-se, assim, que o maior agente da exploração sexual é a 

invisibilidade social que se confere à prostituição. Pois, assim, a associa ao crime, impedindo a 

emancipação das trabalhadoras sexuais, e se beneficia, como exercício da força excepcional do 

Estado do produto do trabalho sexual. 

Daí, a conveniência de se regulamentar a prostituição, para que a aparente liberalidade, 

tolerância e condescendência estatal com a sua prática, não se converta em arbítrio. Assim, estando 

a atividade regulamentada, facilita-se, como visto em países que já regulamentaram, como por 
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exemplo, a regulação austríaca e neozelandesa, permitem, a partir do controle do exercício 

profissional, a identificação e punição daqueles que, de fato, praticam crimes contra a dignidade 

sexual das pessoas.    

Sob a óptica do Direito Penal e do Direito do Trabalho, a afirmação supra encontra-se 

patente. Contudo, o Direito Constitucional não pode se alinhar aos entendimentos mencionados, 

sob o risco de compactuar com a marginalização de pessoas, o que não encontra guarida, em virtude 

da dignidade humana, é o que se passa a estudar no próximo capítulo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

4 DIREITOS SEXUAIS E TRABALHADORAS DO SEXO: DIGNIDADE, LIBERDADE E 

EXERCÍCIO 

 

“Dignidade era o nome de um dos campos de concentração da ditadura chilena e Liberdade o maior presídio da 

ditadura uruguaia;  

chama-se Paz e Justiça o grupo paramilitar que, em 1997, matou pelas costas 45 camponeses, quase todos mulheres 

e crianças, que rezavam numa igreja do povoado de Acteal, em Chiapas.” (GALEANO, 1999) 

 

Como visto nos capítulos anteriores, a sexualidade é permeada pela imposição 

comportamental moral, que se converte em normas jurídicas. Até o vitorianismo, o regramento 

atuava no sentido de impedir excessos, enaltecendo a abstenção, o que culminou com a 

estigmatização dos indivíduos desviantes do pudico padrão de conduta imposto. A ascensão do 

capitalismo fez bom uso da cultura de abstinência e estigmatização, apropriando-se das 

possibilidades de seu uso, por exemplo, objetificando o corpo da mulher em ações de marketing 

voltadas para os homens (propagandas de carro ou de cerveja, por exemplo) e apropriando-se de 

causas ativistas como engodo para a venda de produtos268. 

Com essa apropriação do sexo pela moral social, economia e política questiona-se se não 

seria melhor deixá-lo no obscurantismo, no sentido de que há uma maior liberdade sobre aquilo 

que não é regulado, ou se é mesmo necessária a sua regulação pelo direito. Entretanto, como visto, 

não foi dessa forma que se desenvolveram as políticas de invisibilização da sexualidade. O 

mutismo vitoriano relegou ao sexo a imposição da função policialesca.269 

                                                 
268 “A ideia do sexo reprimido, portanto, não é somente objeto de teoria. A afirmação de uma sexualidade que nunca 

fora dominada com tanto rigor como na época da hipócrita burguesia negocista e contabilizadora é acompanhada pela 

ênfase de um discurso destinado a dizer a verdade sobre o sexo, a modificar sua economia no real, a subverter a lei que 

o rege, a mudar seu futuro. O enunciado da opressão e a forma da pregação referem-se mutuamente; reforçam-se 

reciprocamente. Dizer que o sexo não é reprimido, ou melhor, dizer que entre o sexo e o poder a relação não é de 

repressão, corre o risco de ser apenas um paradoxo estéril. Não seria somente contrariar uma tese bem aceita. Seria ir 

de encontro a toda a economia, a todos os “interesses” discursivos que a sustentam”. (FOUCAULT, 1988, p. 14).  
269 “Polícia do sexo: isto é, necessidade de regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo rigor de 

uma proibição. [...] Passa-se das lamentações rituais sobre a libertinagem estéril dos ricos, dos celibatários e dos 

libertinos, para um discurso onde a conduta sexual da população é tomada, ao mesmo tempo, como objeto de análise 

e alvo de intervenção; passa-se das teses maciçamente populacionistas da época mercantilista, às tentativas de 

regulação mais finas e bem calculadas, que oscilarão, segundo os objetivos e as urgências, em direção natalista ou 

antinatalista. Através da economia política da população forma-se toda uma teia de observações sobre o sexo. Surge a 

análise das condutas sexuais, de suas determinações e efeitos, nos limites entre o biológico e o econômico. Aparecem 

também campanhas sistemáticas que, à margem dos meios tradicionais – exortações morais e religiosas, medidas 

fiscais – tentam fazer do comportamento sexual dos casais uma conduta econômica e política deliberada. Os racismos 

dos séculos XIX e XX encontrarão nelas alguns de seus pontos de fixação. Que o Estado saiba o que se passa com o 

sexo dos cidadãos e o uso que dele fazem e, também, que cada um seja capaz de controlar sua prática. Entre o Estado 

e o indivíduo o sexo tornou-se objeto de disputa, e disputa pública; toda uma teia de discursos, de saberes, de análise 

e de injunções o investiram ”. (FOUCAULT, 1988, p. 28-29). 
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Por essa razão, o desvelamento da sexualidade pelas normas jurídicas é necessário como 

integrante do processo de reconhecimento em diversos aspectos: da igualdade de gêneros, da 

orientação sexual, da autodeterminação e do reconhecimento do direito ao exercício do trabalho 

sexual, dentre outros. Não se pode mais impor à sexualidade a punição pelo silêncio, é necessário 

que se alterem os discursos dando visibilidade àquilo que precisa ser dito, para que haja uma 

avaliação social, econômica, política, cultural e jurídica, da necessidade de sua regulação. Viu-se 

que o vitorianismo, refletido nas diversas sociedades ocidentais, alçou a sexualidade a tabu, segredo 

e objeto de culpa, revelando-a, oportunamente, a serviço do mercado. Nesse sentido, as pessoas às 

quais se direcionam os direitos sexuais foram objetificadas ao longo do tempo, incapacitadas como 

seres conscientes de suas escolhas, ou menosprezadas em suas condições de párias sociais270. Como 

resultado, tem-se a omissão da vivência constitucional e democrática, o que as coloca em 

permanente Estado de Exceção.    

Sendo assim, se apresenta necessário e urgente a emergência dessas pessoas de forma a 

serem vistas igualmente como destinatárias dos direitos constitucionais previstos271. Para tanto é 

fundamental o reconhecimento e o respeito às vivências pessoais dos indivíduos, reconhecendo a 

todos como sujeitos em sua livre capacidade de se orientar ou de fazer escolhas ao longo da sua 

vida. Incompatível, portanto, a imposição de morais genéricas, tais como a moral religiosa, pois, 

                                                 
270 “A sociedade que se desenvolve no século XVIII – chame-se, burguesa, capitalista ou industrial – não reagiu ao 

sexo com uma recusa em reconhecê-lo. Ao contrário, instaurou todo um aparelho para produzir discurso verdadeiros 

sobre ele. Não somente falou muito e forçou todo mundo a falar dele, como também empreendeu a formulação de sua 

verdade regulada. Como se suspeitasse nele um segredo capital. Como se tivesse necessidade dessa produção de 

verdade. Como se lhe fosse essencial que o sexo se inscrevesse não somente numa economia do prazer, mas, também, 

num regime ordenado de saber. Dessa forma, ele se tornou, progressivamente, o objeto da grande suspeita; o sentido 

geral e inquietante que, independentemente de nós mesmos, percorre nossas condutas e nossas existências; o ponto 

frágil através do qual nos chegam as ameaças do mal; o fragmento de noite que cada qual traz consigo. Significação 

geral, segredo universal, causa onipresente, medo que nunca termina. De tal modo que, nessa ‘questão’ do sexo (nos 

dois sentidos: de interrogatório e de problematização; de exigência de confissão e de integração a um campo de 

racionalização), desenvolvem-se dois processos sempre em mútua referência: nós lhe pedimos  dizer a verdade (mas, 

já que ele é o segredo e escapa a si próprio, reservamo-nos dizer a verdade – finalmente esclarecida, decifrada – sobre 

a sua verdade); e lhe pedimos para nos dizer nossa verdade, ou melhor, para dizer a verdade, profundamente oculta, 

desta verdade de nós mesmos que acreditamos possua em imediata consciência.” (FOUCAULT, 1988, p. 68).  
271 “La propuesta sobre la generalidad debe ser complementada con una visión sobre la independencia de los 

ciudadanos. La forma para crear tal independencia consiste en dotar a cada ciudadano de un lugar dentro de la sociedad. 

Ello representa algo bueno tanto para el gobierno individual como para el gobierno colectivo, de modo que la libertad 

de expresión puede derivarse tanto de una teoría individual sobre la persona, la autonomía y la autoexpresión, como 

de una teoría sobre el autogobierno democrático. De allí que, ya sea que partamos de una visión sobre la dignidad 

individual y los derechos humanos, ya sea que (como lo he hecho aquí) enfaticemos las exigencias estructurales del 

gobierno republicano, llegamos siempre a la necesidad de garantizar ciertos derechos básicos.” (AMAR, 1999, p. 37).   
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não existem verdades unívocas. Cada ser humano é um universo e deve ser reconhecido e 

respeitado em sua individualidade272. 

A necessidade desta visibilidade da sexualidade como elemento próprio da humanidade e a 

ela inerente foi proclamada por Michel Foucault, de forma extraordinária, por seus inquietantes 

questionamentos: 

Não devemos enganar-nos: sob a  grande série de oposições binárias (corpo-alma, 

carne-espírito, instinto-razão, pulsões-consciência) que pareciam referir o sexo a uma pura 

mecânica sem razão, o Ocidente conseguiu, não somente e nem tanto anexar o sexo a um 

campo de racionalidade, o que sem dúvida nada teria de extraordinário, tanto nos 

habituamos, desde os gregos a esse tipo de ”conquista”; mas sobretudo colocar-nos 

inteiros – nós, nosso corpo, nossa alma, nossa individualidade, nossa história – sob o signo 

de uma lógica da concupiscência e do desejo. [...]. Convém, portanto, perguntar, antes de 

mais nada: que injunção é essa? Por que essa grande caça à verdade do sexo, à verdade no 

sexo? O que é que pedimos ao sexo, além de seus prazeres possíveis, para nos obstinarmos 

tanto? Que paciência, ou que avidez é essa em constituí-lo como segredo, a causa 

onipotente, o sentido oculto, o medo sem trégua?. (FOUCAULT, 1988, p. 77). 

 

Nesse sentido, ao me questionar sobre o interesse estatal em manter determinadas pessoas 

sob a conveniente invisibilidade para sujeição de indivíduos e grupos a permanente estado de 

exceção, buscarei, no presente capítulo, fundamentar a regulação do trabalho sexual, a partir de 

aportes teóricos, normativos e jurisprudenciais que considerem a dignidade das pessoas, o direito 

fundamental ao trabalho e a conexão necessária entre os direitos de liberdade e igualdade com os 

direitos sexuais.  

 

4.1. Dignidade da pessoa humana e direitos sexuais  

 

Pode-se questionar se, ainda, são necessárias maiores discussões acerca das concepções 

contemporâneas de dignidade da pessoa humana. A tal questionamento respondo de forma positiva, 

uma vez que as sociedades não souberam lidar de forma suficiente com as pessoas que se 

encontram economicamente incluídas (como contribuintes, consumidoras ou mão de obra barata), 

mas socialmente excluídas273, representando as desigualdades entre as pessoas e seus 

                                                 
272  “É pelo sexo efetivamente, ponto imaginário fixado pelo dispositivo de sexualidade, que todos devem passar para 

ter acesso à sua própria inteligibilidade (já que ele é, ao mesmo tempo, o elemento oculto e o princípio produtor de 

sentido), à totalidade de seu corpo (pois ele é uma parte real e ameaçada deste corpo do qual constitui simbolicamente 

o todo), à sua identidade (já que ele alia a força de uma pulsão à singularidade de uma história).” (FOUCAULT, 1988, 

p. 145). 
273 Göran Therborn reconhece a diversidade da produção das desigualdades (às quais concebe como “diferenças 

hierárquicas, evitáveis e moralmente justificadas”), sendo a exclusão uma delas: “A desigualdade pode ser produzida 

de quatro formas básicas. Primeiro, há o distanciamento — algumas pessoas estão correndo à frente e/ou outros estão 
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desdobramentos como a forma mais perversa de vilipêndio aos direitos humanos e fundamentais, 

tolhendo-as da participação democrática mediante o seu não reconhecimento como igualmente 

destinatárias de direitos.  

As acepções de desigualdade aqui utilizadas observarão como referencial teórico a obra do 

professor emérito de Sociologia da Universidade de Cambridge, Göran Therborn (2010, p. 146), o 

qual reconhece suas diversas manifestações, em conformidade com as causas e a forma com 

atingem os indivíduos, quais sejam: a “desigualdade vital”, que diferencia os indivíduos por 

padrões sociais relacionados à vida e à saúde274,  o que se observa pelas taxas de expectativa de 

vida e longevidade, as quais são destoantes, de acordo com as classes sociais a que pertencem os 

indivíduos, a distribuição de recursos e o acesso a oportunidades; a “desigualdade material”, que 

diz respeito à distinção de acesso aos recursos disponíveis, seja pelo acesso, manifestado pela 

desigualdade de oportunidades (educacionais, no mercado de trabalho ou nas relações sociais) ou 

pela desigualdade de resultado; e a “desigualdade existencial”, de caráter subjetivo, produzida pela 

hierarquia social, diz respeito à livre manifestação da existência dos indivíduos, ao seu 

reconhecimento e respeito, às oportunidades que as pessoas tem de se manifestar como sujeitos, 

sendo a referida concepção de fundamental importância para o presente trabalho, pois, objetiva 

conferir visibilidade a mulheres (transexuais, travestis e, minoritariamente, homens) 

estigmatizados pelo exercício do seu trabalho275.      

Isso significa que, além da desigualdade social e material destinada às e aos homo sacer, 

ainda pesa sobre essas pessoas a desigualdade existencial. No caso das prostitutas, a desigualdade 

                                                 
ficando para trás. Segundo, há o mecanismo de exclusão, por meio do qual uma barreira é erguida tornando impossível, 

ou pelo menos mais difícil, para certas categorias de pessoas alcançarem uma vida boa. Terceiro, as instituições da 

hierarquia significam que as sociedades e as organizações são constituídas como escadas, com algumas pessoas 

empoleiradas em cima e outras embaixo. Por fim, há a exploração, por meio da qual as riquezas dos ricos derivam do 

trabalho árduo e da subjugação dos pobres e desfavorecidos”. (THERBORN, 2010, p. 145). 
274 Cujos índices foram levados em consideração por Mahbub ul Haq e Amartya Sen para criação de um indicador que 

não levasse em consideração tão somente o crescimento econômico para aferição do bem estar em uma determinada 

sociedade, cuja medição é feita pelo Produto Interno Bruto (PIB) per capita, o qual analisava somente a renda dos 

indivíduos, sendo necessário que se considerasse o desenvolvimento humano, no qual se integram outros elementos 

relacionados à qualidade de vida e acesso a bens e oportunidades. Assim, os referidos economistas elaboraram o Índice 

de Desenvolvimento Humano para classificar os Estados de acordo com a observância desses elementos 

(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2017).  
275 “A desigualdade existencial atinge você como pessoa. Ela restringe a liberdade de ação de certas categorias de 

pessoas; por exemplo, das mulheres nos espaços e nas esferas públicas da Inglaterra vitoriana e eduardiana e, em alguns 

países, ainda hoje. Desigualdade existencial significa a negação de (igual) reconhecimento e respeito, e é um forte 

gerador de humilhações para os negros, (amer-)índios, mulheres em sociedades patriarcais, imigrantes pobres, 

membros de castas inferiores e grupos étnicos estigmatizados. Ela não assume, vale lembrar, apenas a forma de 

discriminação ostensiva, mas também opera de modo eficaz através de hierarquias de status mais sutis”. (THERBORN, 

2010, p. 146). 
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existencial se manifesta pela estigmatização, invisibilidade, exclusão e não reconhecimento do 

exercício de sua atividade econômica como atividade profissional.  

Sendo assim, enquanto perdurar a exclusão social de pessoas e as diversas manifestações 

da desigualdade, é necessário que se questione sobre a realização da visibilidade de todas e todos 

os indivíduos e grupos sociais e se busquem meios de emancipação dessas pessoas, o que se 

fundamenta pelas concepções de dignidade.276 

Nesse sentido, apresenta-se como tarefa do Direito a produção da justiça, entendida esta 

como a promoção da igualdade e dignidade humana, para o que é necessária a sensibilização dos 

seus operadores, em todos os âmbitos, quais sejam a produção e interpretação normativa, bem 

como o pensar jurídico teórico, para tal quadro de desigualdade, devendo-se pensar e promover 

meios que promovam a correção dessa situação, tais como as ações afirmativas e outras medidas 

de correção das desigualdades, promoção de igualdade e reconhecimento (LOBO, 2013; 

THERBORN, 2010, p. 155; CRUZ, 2009, p. 21).   

Para tanto, inicialmente, é preciso esclarecer a pluridimensionalidade da dignidade humana, 

o que resulta a pluralidade de concepções, as quais são influenciadas pelos referenciais teóricos 

utilizados, contextos e aspectos diversos, bem como as funções a serem desempenhadas pela 

inserção normativa da dignidade, interpretação e aplicação277. Formuladas, inicialmente, pela 

                                                 
276 Não é o objetivo do presente trabalho perscrutar mais uma vez sobre a origem e historicidade da instituição da 

dignidade humana perpassando a antiguidade, o medievo e as acepções positivistas e liberais da modernidade, 

tampouco a verificação da normatividade principiológica pós-positivista e as correspondentes teorias, pois, esta tarefa 

foi desempenhada em obra desta autora em co-autoria com José Adércio Leite Sampaio intitulada “A prostituição e a 

dignidade da pessoa humana: crítica literária e musical à negação do direito fundamental ao trabalho” (LOBO, 

SAMPAIO, 2016, p. 915-917). Assim, a verificação das concepções contemporâneas da dignidade da pessoa humana 

na presente pesquisa circunscrever-se-ão ao período posterior à 2ª Grande Guerra, considerando-se, ainda, as reflexões 

elaboradas sob a óptica feminista, por se relacionarem à conexão que se pretende estabelecer neste texto entre a 

dignidade e os direitos sexuais. 
277 “A dignidade da pessoa humana é alçada pelo direito contemporâneo como o centro de suas atenções, comportando 

várias definições possíveis, podendo ser percebida em diversos aspectos. “Dignidade” se origina na palavra latina 

“Decus”, a significar ornamento, distinção, honra, glória. “Decet” é a forma oral (que é impessoal), relacionada com a 

palavra grega “δοκειν”, parecer ou mostrar. Surge de “decer” o termo “dignitas”, relacionado, por sua vez, ao grego 

“αχιομα” e indica, nas duas matrizes, algo autoevidente (que se ostenta) e que deve ser respeitada pela autoridade 

constituída. Formalmente, remete-se a um axioma, a algo ensinado a ser o primeiro ou o mais alto valor. As acepções 

da expressão, ainda hoje, podem ser associadas à função da natureza superior do homem em face dos outros seres 

(CICERO, 1913, p. 209; McCRUDDEN, 2008, p. 656), à teologia da imagem e semelhança da criatura ao Criador e a 

Cristo ou dignitas conditionis humanae, do que se extrai a singularidade de cada ser (AQUINO, 1978, IaIIae 29,3),  a 

atributo da razão que impõe o ser humano como fim em si mesmo (KANT, 1997, p. 18, 42; 2014, p. 35-36, 101; 

RACHEL, 1986, p. 114, 126-127). A atributividade pode ser feita, na filiação kantiana, à ontologia do ser humano, 

pelo fato tão só de sua existência (teoria da dotação); para outros, ele é o resultado da ação e da subjetividade humanas, 

em face das dificuldades graves para justificar a discriminação entre os seres humano (teoria do desempenho) (VIOLA, 

2008, p. 102). A primeira não diferencia ser e ação, o ser é moralmente agente merecedor de dignidade. A outra lembra 

as virtudes heroicas, a nobreza e magnanimidade, que segue de Aristóteles a Descartes. Todavia, reconhece, as razões 
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filosofia e teologia, as concepções de dignidade da pessoa humana passaram a ocupar o centro de 

investigações jurídicas e jusfilosóficas recentemente, sobretudo com a inscrição da dignidade na 

Carta das Nações Unidas (UNITED NATIONS, 1976), em 1945, e relacionada aos direitos 

fundamentais, ao valor do ser humano e à igualdade, bem como pelo seu reconhecimento como 

fundamento da liberdade, justiça e paz no mundo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em 1948 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1998), dispondo-a em três dos seus trinta 

artigos que a relacionam à igualdade, fraternidade, direitos econômicos, sociais, culturais, bem 

como ao livre desempenho da personalidade e ao trabalho278. 

                                                 
por que alguns homens são particularmente dignos de ser honrados mudam com o tempo e valores. Em Hobbes "o 

valor ou mérito de um homem, é, como em todas as outras coisas, o seu preço, ou seja, o que se deveria fazer para o 

uso do próprio poder. Não se trata de uma coisa absoluta, mas dependente da necessidade e do julgamento dos outros” 

(HOBBES, 2002, p. 63). Já foi a honra e, com as revoluções burguesas, tornou-se a riqueza e, depois, o trabalho. Trata-

se de uma noção construída com base no reconhecimento social da pessoa (LUHMANN, 2002). As duas acepções não 

são inconciliáveis, até porque os seres humanos são produtos inacabados. Embora portador, de nascimento, está sempre 

em processo de auto-realização por causa de sua liberdade original. Cuida-se de uma dotação originária que comporta 

um dever, uma tarefa e uma conquista de realização (PICO DELLA MIRANDOLA, 1965). Um expediente de 

sacralidade envolvido pela historicidade social e pela vulnerabilidade que acomete a todos, seres finitos e mortais, mas, 

especialmente, aos socialmente excluídos (MARCEL, 1964, p. 168). A bidimensionabilidade do princípio se projeta a 

realizar a sua pluriteleologia ou multifuncionalidade, designadamente como tarefa: a) legitimadora – da ordem 

constitucional e das práticas sociais, políticas e jurídicas (BACKER, 2009, p. 115); b) ordenadora – dos poderes 

públicos e privados, de modo a promover a dignidade individual e de todos (MURPHY, 1980, p.758); c) temporal – 

de ideia que assegura a estabilidade das instituições democráticas e da Constituição, embora possam variar seu alcance 

e expressão, sua fortaleza e fragilidade (McCRUDDEN, 2008, p. 723); d) essencial – de barreira a um conteúdo mínimo 

de qualidade de vida, autonomia e igualdade; e) integradora – da multiplicidade dos processos identitários que 

conduzem as visões de mundo plurais à convivência constitucional; f) limitadora – da atuação arbitrária ou 

discriminatória do Estado; g) libertária ou emancipatória – a prover a ampliação e efetividade da autonomia e 

igualdade, concebendo-a como matriz dos direitos e de sua efetuação por meio da participação nos processos 

deliberativos, nos ônus e benefícios sociais (dignidade também como status activus processualis) (LANDA, 2002). 

Não se pode reduzi-la, portanto, a uma função meramente liberal (dignidade como limite do poder ou ordenação do 

direito), política (dignidade como integração) ou social (dignidade como igualdade e emancipação), pois ela se 

expressa na pluralidade de vozes. A concepção da dignidade da pessoa humana que mais tem assentimento parece 

mesmo ser a apresentada por Kant, definida no ser humano como um fim em si mesmo, e não como meio ou coisa. 

Essa concepção é desenvolvida em várias concepções não apenas de vida justa (dignidade como direitos individuais), 

mas também de vida boa (dignidade como política do bem comum). E ela que faz pouco caso das fronteiras, raças ou 

etnias, definindo-se ora como um metavalor, ora como pressuposto de direitos, ora como direito ou princípio material 

de direitos. Talvez por decorrer da necessidade universal dos seres humanos de reconhecimento e interesse do ser em 

ser respeitado”. (LOBO, SAMPAIO, 2016, p. 915-917). 
278 “Artigo 1.   Todas os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. [...]. Artigo 22. Todo ser humano, 

como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação 

internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. [...]. Artigo 23. 1. Todo ser humano 

tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 

desemprego.  2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.  3. Todo 

ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, 

uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção 

social.  4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses”. 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1998). 
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A dignidade passa então a ser incorporada pelos textos constitucionais europeus, com 

acepções peculiares em cada Estado (LEBECH, 2009, p. 127), mas sem definições precisas, e se 

expande para outras cartas constitucionais ao redor do globo. Concomitantemente à elaboração de 

cartas constitucionais com a inserção da igualdade, normas de alcance internacional também a 

inscrevem como atributo (Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1944), Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1969) e 

Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, 

"Convenção de Belém do Pará" (OAS, 1994), por exemplo).  

A Declaração Universal de Direitos Humanos dispõe também sobre o direito ao 

reconhecimento como pessoa, o que envolve a realização da existência, conforme se depreende do 

artigo 6º: “Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa 

perante a lei”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1998). Portanto, considerando-se a 

realização da dignidade humana, o direito à igualdade279 e liberdade, o direito à livre escolha do 

trabalho e a condições favoráveis para o seu exercício, aliada ao direito a existência e à necessidade 

de materialização deste para redução da desigualdade existencial supracitada, o reconhecimento do 

trabalho sexual, está em consonância com as normas internacionais.  

No Brasil, a dignidade é inserida pela primeira vez constitucionalmente, em 1946, 

relacionada à ordem econômica e ao trabalho. Dispunha o artigo 145: “A ordem econômica deve 

ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com 

a valorização do trabalho humano. Parágrafo único - A todos é assegurado trabalho que possibilite 

existência digna. O trabalho é obrigação social” (BRASIL, 1946). Na Constituição de 1967, 

novamente é inserida nas disposições sobre a ordem econômica, figurando no artigo 157 como um 

de seus princípios, verbis: “A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos 

seguintes princípios: [...] II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana” 

(BRASIL, 1967).  

                                                 
279 “Na verdade, o princípio da igualdade atua como norma que pretende imunizar o direito da injunção de diferenças 

que, embora sejam relevantes e legítimas em outras esferas sociais, não são relevantes no âmbito dos direitos. Em 

outras palavras, trata-se de uma determinação contrafactual para neutralizar o direito de pressões dessas diferenças. 

Isso significa dizer que mais riqueza ou poder, melhor nível educacional, maior proximidade afetiva ou familiar etc., 

por si sós, não são decisivos para que alguém obtenha direitos ou seja a parte vencedora em processo judicial contra 

outro menos aquinhoado, menos poderoso, com baixo nível educacional ou estranho. É claro que, assim concebido a 

força normativa do princípio da igualdade não importa a busca de um estado ideal, mas antes se relaciona com a 

contrafactualidade de toda ordem jurídica e de suas respectivas normas”. (NEVES, 2013, p. 31).    
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A Constituição da República de 1988, no título I, relacionada aos princípios fundamentais 

do Estado brasileiro, alça a dignidade da pessoa humana a um dos fundamentos da república, 

constituída em estado democrático de direito, expressa no artigo 1º:  

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos:  

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

 Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL, 1988). 

  

E, seguindo as constituições anteriores, a dignidade é inserida como objetivo da ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, conforme os ditames 

da justiça social, conforme disposto no artigo 170 (BRASIL, 1988)280.  

A dignidade também está disposta no capítulo dedicado à família, à criança, ao adolescente 

ao jovem e ao idoso, servindo como fundamento para o planejamento familiar (artigo 226, §7º) e 

disposta como direito da criança, adolescente e jovem, conforme disposto no artigo 227:    

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 

1988).   

 

Quando da disposição sobre os direitos das pessoas idosas, a dignidade é disposta na 

Constituição da República de 1988 como um bem a ser protegido pela família, sociedade e Estado: 

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando 

sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito 

à vida”. (BRASIL, 1988). 

                                                 
280 “Isso significa, por um lado, que o Brasil – República Federativa do Brasil – define-se como entidade política 

constitucionalmente organizada, tal como a constituiu o texto de 1988, enquanto a dignidade da pessoa humana seja 

assegurada ao lado da soberania, da cidadania, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo 

político. Por outro, significa que a ordem econômica mencionada pelo art. 170, caput do texto constitucional – isto é, 

mundo do ser, relações econômicas ou atividade econômica (em sentido amplo) – deve ser dinamizada tendo em vista 

a promoção da existência digna de que todos devem gozar”. (GRAU, 2010, p. 198) (grifos do autor). 
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Assim, a dignidade é capitulada como valor, fundamento, direito281 ou princípio, sendo 

atributo que permite diversas interpretações282, o que, aplicado aos direitos sexuais, se apresenta 

de forma problemática, em virtude do pano de fundo moral nos quais se inserem as sociedades. 

Sendo assim, o engessamento ou a univocidade de sua concepção se apresentam como fontes de 

polêmicas e exclusões, pois, representam, em diversas situações, imposições pré-estabelecidas e 

universalizadas de um atributo extremamente pessoal e subjetivo.  

Nesse sentido, em virtude de “desacordos morais” (BARROSO, 2011, p. 423; TERSMAN, 

2006, p. 22), as questões relacionadas à sexualidade se converteram em tabus, sendo sufocadas por 

argumentos que também se fundam na dignidade (o que revela que a dignidade se funda em 

escolhas) (LEBECH, 2009, p. 145), por exemplo, a defesa do direito à vida do feto e a interrupção 

da gravidez, a proteção à família e o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

a defesa dos direitos das mulheres e o reconhecimento profissional da prostituição.  

Portanto, qualquer tentativa de se fixar e universalizar a dignidade será vã, diante da 

hipercomplexidade social e da igualmente complexa manifestação de desigualdades, sendo 

imperioso a oitiva das próprias pessoas interessadas sobre as suas concepções de vida digna, sobre 

suas necessidades de realização e emancipação, para que não se corra o risco, como se fez e ainda 

se faz na história da humanidade de impor estilos de vida compartilhados por uma maioria, 

influenciados por diversos fatores pessoais (como por exemplo, raça, condição socioeconômica, 

gênero, religião283 e valores morais) a todos os grupos sociais, pois, reside nesta totalização um dos 

                                                 
281 “Por mais geral ou pormenorizado que possa parecer, o programa normativo sempre dependerá de uma interpretação 

concretista para que cheguemos à norma jurídica”. (CRUZ, DUARTE, 2013, p. 18). 
282  Não adentrarei novamente (LOBO, 2013, p. 24) nas discussões teóricas acerca da distinção entre regras e princípios, 

pois a importância dessa distinção se faz sentir tão somente para fins de argumentação quando em conflito. Nesse 

sentido, Marcelo Neves: “Embora os princípios (mas as regras também) possam ser demasiadamente imprecisos 

semanticamente e, portanto, oferecer espaços discricionários em sentido fraco ou não rigoroso, como o princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), eles não se prestam a oferecer opções para a discricionariedade 

em sentido estritamente técnico, seja para estabelecer um mero poder-faculdade, seja para oferecer alternativas diversas 

ao intérprete-aplicador. É um dever dos órgãos públicos atuar na defesa da dignidade humana, da liberdade individual, 

da igualdade etc. Não é algo facultativo nem se oferecem alternativas no interior de cada um desses princípios. O fato 

de haver condições jurídicas (outros princípios e também regras constitucionais) ou fáticas que possam dar contornos 

diversos ao campo de incidência desses princípios não significa discricionariedade: definidas essas condições, o 

respectivo princípio vai incidir e ser aplicado dentro dos limites delas decorrentes no contexto do caso”. (NEVES, 

2013, p. 21). 
283 A conversão do religioso em padrão político é facilmente verificável na elaboração de políticas públicas, elaboração 

e aplicação normativa. (MATTEDI, 2013, p. 14).  
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fatores de exclusão social, marginalização e invisibilidade dos indivíduos que não se adequam ou 

fogem dos modelos humanos pré-estabelecidos284. 

E é esse viés subjetivo da dignidade que a faz ser aceita e compartilhada por todas as pessoas 

como algo inerente à ética, pois ilustra as experiências pessoais e universais de necessidade de 

reconhecimento e interesse em sermos respeitadas e respeitados, coletiva e individualmente, não 

significando que a atribuição de direitos a um grupo historicamente marginalizado signifique a 

inobservância da igualdade, pela impossibilidade de generalização em relações que nasceram e se 

construíram fundadas na exclusão285. Contudo, mais uma vez é necessário que se questione: a 

minha concepção de dignidade é universalizável?286 Existe alguma concepção pessoal de dignidade 

que seja aplicável a todos os indivíduos de forma inequívoca? Tais impossibilidades conceituais, 

por vezes, nos levam a formular de forma mais tranquila ideias não sobre aquilo que seja a 

dignidade, mas, sobre aquilo que ela não representa.  

                                                 
284 José Emílio Medauar Ommati tece dura crítica à imposição da concepção de dignidade, amparada por uma visão 

religiosa, nas decisões do Supremo Tribunal Federal, destacando a seguinte afirmação do ex-Ministro César Peluso 

quando do julgamento da ADPF nº 54, que versava sobre a possibilidade de se interromper a gestação de fetos 

anencéfalos: “O sofrimento humano não fere em si a dignidade da pessoa humana”. Rebate Ommati (2016, p. 42): 

“Discutia-se, ainda que de maneira perfunctória, pois em sede de confirmação ou não da liminar deferida pelo Relator, 

Ministro Marco Aurélio, se haveria ou não o ferimento do princípio da dignidade da pessoa humana, no caso, da mãe, 

a proibição de interromper terapeuticamente o parto em casos de anencefalia. E foi nesse contexto que o Ministro César 

Peluso entendeu que não haveria problema algum em a mulher, futura e, ao mesmo tempo, não mais futura, mãe 

continuar uma gestação em que já sabia de antemão que não vingaria. Parece que, para o Ministro, em uma verdadeira 

confusão entre Direito e Religião, não há problema nenhum em se sofrer um pouco na vida. Mas, uma pergunta fica: 

em sociedades plurais e complexas como as nossas, pode um juiz impor a sua visão de vida boa aos demais membros 

da sociedade? Aqui, agoniza a dignidade da pessoa humana”. 
285 “Essa indeterminação, sem embargo, faz-se presente também em muitos direitos individuais e, inclusive, no que, 

para muitos, é o núcleo do sistema de direitos – a dignidade humana; sem que isso desnature seu status de 

fundamentalidade. A restrição de grupos titulares e mesmo o conteúdo substantivo dos direitos decorrem das 

necessidades aferidas em contextos reais de vida social. As mulheres historicamente estiveram em situação jurídica e 

política de inferioridade, dando azo a opressões no ambiente privado e a exclusões na esfera pública. Certamente que 

os direitos reprodutivos ou a proteção contra a violência doméstica, tanto quanto a negativa dos direitos de participação 

política não se podem restringir apenas às mulheres, mas elas estatisticamente são as mais afetadas pela negação, 

sistemática às vezes, de titulação jurídica e fática das prerrogativas e faculdades envolvidas. Deixar a consideração 

subjetiva para uma gama mais geral de titulares pode obscurecer os quadros reais de dificuldades no exercício de tais 

direitos, permitindo, uma vez mais, que a abstração impeça a vida real dos direitos”. (SAMPAIO, 2004, p. 304) 
286 Álvaro Ricardo de Souza Cruz e Bernardo Augusto Ferreira Duarte (2013, p. 25) criticam a incessante busca por 

conceituações absolutas pelos estudiosos do Direito: “Obviamente, perceber que a linguagem exerce um papel que vai 

muito além da mera função designativa não implica a necessidade de abdicar dos conceitos ou negar que possuam 

significação e referência, cuja formulação é essencial à epistemologia. Todavia, implica, de fato, a necessidade de 

romper com a concepção objetivista da linguagem. [...]. Sob essa perspectiva renovada, do mesmo modo que não faz 

sentido falar em conceitos fixos, absolutos e determinados, tampouco é razoável falar-se em conceitos indeterminados 

a priori. Os conceitos são constituídos pelo uso falado ou escrito que se faz dos signos, razão pela qual a significação 

não emerge da denominação de objetos. Ao contrário, a análise a significação passa a ser buscada ‘na’ e ‘pela’ 

pragmática da linguagem, na gramática de uma determinada ‘forma de vida’, ‘contexto de linguagem’ ou ‘jogo 

específico de linguagem’”.  
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E é nesse sentido que, para a minha concepção de dignidade, considero como antíteses à 

sua efetivação a miséria humana, a desigualdade, a violência, a exclusão social, financeira e 

participativa, bem como o não reconhecimento de diversas pessoas em detrimento de outras. A 

sujeição permanente ao estado de exceção (condição própria do homo sacer agambeano), no caso 

das prostitutas, representado pelos tribunais de rua e pelos tribunais morais que as excluem da 

condição de trabalhadoras, não se apresentam consentâneas com a acepção de dignidade insculpida 

no ordenamento jurídico de diversos países e, especificamente, no direito brasileiro, fundamento 

da república disposto no artigo 1º da Constituição (BRASIL, 1988).  

A apresentação do direito de forma perversa e excepcional, enquanto a aplicação 

constitucional é negada, em virtude das vivências pessoais, é algo a ser repensado quando se busca 

a aclamada justiça social e deve ser objetivo em uma sociedade que se autoproclame livre, justa, 

solidária, fraterna, pluralista e sem preconceitos. Tantos adjetivos desconhecidos a grossa camada 

da população, que sobrevive à margem, cujo existir se torna grande ato de resistência.  

Nesse sentido, entendo a dignidade da pessoa humana como um atributo, um valor e um 

direito ao qual todas as pessoas têm de existir e viver (o que são duas coisas diferentes) a partir de 

suas escolhas (desde que tais escolhas não sejam prejudiciais ou atentatórias a outros indivíduos e 

à coletividade) e ser reconhecida e acolhida pelo conjunto social, ainda que suas preferências sejam 

destoantes das pré-fixadas pelo establishment.  

Com esta concepção de dignidade, posso apresentar a minha concepção de direitos sexuais 

como os direitos que dizem respeito à igualdade de tratamento e ao reconhecimento de todas as 

pessoas, pela livre manifestação e exercício de sua sexualidade, corporal, psíquica e social, em 

conformidade com sua orientação sexual, sendo-lhe assegurada e respeitada a autodeterminação, 

entendida esta como a responsabilidade pelas escolhas feitas pela própria pessoa para as vivências 

com seu próprio corpo287.  

Considerando-se os direitos sexuais como aquelas conquistas que se contrapõem à 

dominação masculina presente nos ordenamentos jurídicos instituídos segundo a óptica do Estado 

Liberal, não há também a possibilidade de univocidade de sua concepção, devendo ser 

considerados diversos fatores para a desigualdade substancial que antagoniza as pessoas na 

sociedade, quais sejam: gênero, representada pela difusão de teorias que associam o sexo à 

capacidade intelectual dos indivíduos alocando-os, conforme se atribuem funções econômicas aos 

                                                 
287 As concepções de autodeterminação serão estudadas no tópico 3.2.3, à frente.  
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grupos sexuais, bem como patologizando as pessoas que fogem da binaridade atavicamente 

instituída como forma de exclusão; orientação sexual, representada pela heteronormatividade 

presente nas cartas constitucionais e nas normas infraconstitucionais e a raça, que, aliada ao gênero, 

torna ainda mais perverso e excludente o quadro econômico e social. 

Os direitos sexuais são expressões protecionistas da igualdade, liberdade, existência, 

autonomia e dignidade humanas, se apresentando, portanto, como integrantes dos direitos 

fundamentais. (SAMPAIO, 2004, p. 303288; SAMPAIO, 2013, p. 579; SARMENTO, 2003, p. 

375289; SARLET, 2003, p. 417290; BONAVIDES, p. 514291).  

No que tange à identidade de gênero, registro, de início, o avançar teórico no sentido de 

superação de qualquer divisão dual292. Contudo, para a situação em estudo no presente trabalho, 

                                                 
288 “Até que ponto, todavia, pode-se hoje aceitar que os direitos humanos apenas protejam interesses dos indivíduos se 

a dignidade humana em sociedades complexas demanda proteção em todos os seus domínios de projeção, inclusive 

nos grupos, nas coletividades e mesmo nas nações, pois o homem não vive feito mônada, mas sempre como membro 

de um grupo? Do mesmo modo se deve questionar se são os direitos humanos sempre universais e incondicionados. 

Vejam-se os direitos das mulheres ou das crianças de um lado e, de outro, a propriedade que depende do cumprimento 

de sua função social para legitimar-se”. (SAMPAIO, 2004, p. 303). 
289 “Na Constituição brasileira, a igualdade não é só um limite, mas antes uma meta a ser perseguida pelo Estado, 

justificadora de enérgicas políticas públicas de cunho redistributivo, que podem gerar forte impacto sobre os direitos 

patrimoniais dos particulares. A solidariedade também deixa de ser apenas uma virtude altruística, promovida por 

pontuais ações filantrópicas, convertendo-se em princípio constitucional, capaz de gerar direitos e obrigações inclusive 

na esfera privada, e de fundamentar restrições proporcionais às liberdades individuais. E a própria liberdade não é 

relegada a um segundo plano, mas, ao contrário, vê-se enriquecida por preocupações mais realistas e menos 

metafísicas. Ela deixa de ser vista como um dado a priori, convertendo-se num objetivo, cuja prossecução depende, 

na prática, da garantia para os excluídos das condições materiais de liberdade, que podem ser identificadas com o que 

a doutrina vem chamando de ‘mínimo existencial’. E o seu foco se amplia, diante do reconhecimento de que a pessoa 

humana deve ser livre não apenas da opressão exercida pelo Estado, mas também daquela presente nas múltiplas 

instâncias da própria sociedade, e que a intervenção estatal nestas instâncias faz-se muitas vezes em favor da liberdade, 

e não contra ela”. (SARMENTO, 2006, p. 347).  
290 “Por derradeiro, cremos ser possível afirmar que os direitos fundamentais sociais, mais do que nunca, não 

constituem mero capricho, privilégio ou liberalidade, mas sim, premente necessidade, já que a sua supressão ou 

desconsideração fere de morte os mais elementares valores da vida e da dignidade da pessoa, em todas as suas 

manifestações”. (SARLET, 2003, p. 466).  
291 “Criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana, eis aquilo que os 

direitos fundamentais almejam, segundo Hesse, um dos clássicos do direito público alemão contemporâneo. Ao lado 

dessa acepção lata, que é a que nos serve de imediato no presente contexto, há outra, mais restrita, mais específica e 

mais normativa, a saber, direitos fundamentais são aqueles direitos que o direito vigente qualifica como tais”. 

(BONAVIDES, 2001, p. 514).  
292 Faço alusão às teorias de Judith Butler, que ressignifica a estrutura binária de identidade de gênero, sobretudo no 

que tange à mulher, propondo a superação dessa divisão e a sua desnaturalização: “A desconstrução da identidade não 

é a desconstrução da política; ao invés disso, ela estabelece como políticos os próprios termos pelos quais a identidade 

é articulada. Esse tipo de crítica põe em questão a estrutura fundante em que o feminismo, como política da identidade, 

vem se articulando. O paradoxo interno desse fundacionismo é que ele presume, fixa e restringe os próprios ‘sujeitos’ 

que espera representar e libertar. A tarefa aqui não é celebrar toda e qualquer nova possibilidade como possibilidade, 

mas redescrever as possibilidades que já existem, mas que existem dentro de domínios culturais apontados como 

culturalmente ininteligíveis e impossíveis. Se as identidades deixassem de ser fixas como premissas de um silogismo 

político, e se a política não fosse mais compreendida como um conjunto de práticas derivadas dos supostos interesses 

de um conjunto de sujeitos prontos, uma nova configuração política surgiria certamente das ruínas da antiga. As 
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subsiste, ainda, na sociedade a perversa divisão binária, sendo patente a exclusão da participação 

em todas as esferas (social, político, econômica e existencial) das pessoas que não se encontram 

no grupo masculino (com sexo, gênero e orientação sexual)293. 

Assim, os Estados que constitucionalmente se auto-intitulam democráticos, tão somente 

pela instituição de um sistema majoritário eleitoral, gozam de uma presunção igualitária que se 

confirma tão somente na forma, mostrando-se extremamente autoritários (totalitários) quando se 

analisa as condições materiais da realização do reconhecimento das pessoas e da abertura à 

participação dessas pessoas, de forma verdadeiramente representativa, na tomada de decisões 

políticas desses Estados, no acesso aos recursos, e, como visto, à própria possibilidade de existirem 

como sujeitos.  

Exemplo disso foram as lutas femininas sufragistas294, que garantiram o acesso ao voto e o 

aumento da massa eleitoreira, contudo, ainda não lograram êxito na conquista paritária de ocupação 

dos corpos parlamentares, assegurando-se a justa composição do corpo legislativo de forma a 

contemplar todos os grupos sociais. Dessa forma, não temos, por exemplo, no Brasil, o Legislativo 

composto considerando-se a paridade de gêneros e orientação sexual presente em nossa sociedade, 

tampouco étnica ou em conformidade com as classes sociais. Há a regionalização paritária295, 

entretanto, quando se observa os representantes do povo ou dos estados que ocupam as cadeiras do 

                                                 
configurações culturais do sexo e do gênero poderiam então proliferar ou, melhor dizendo, sua proliferação atual 

poderia então tornar-se articulável nos discursos que criam a vida cultural inteligível, confundindo o próprio binarismo 

do sexo e denunciando sua não inaturalidade fundamental. Que outras estratégias locais para combater o ‘inatural’ 

podem levar à desnaturalização do gênero como tal?” (BUTLER, 2015, p. 256, grifos da autora).   
293 “Em primeiro lugar, é importante destacar que, em termos de gênero, todos os seres humanos podem ser 

enquadrados (com todas as limitações comuns a qualquer classificação) como transgênero ou “cisgênero”. Chamamos 

de cisgênero, ou de “cis”, as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído quando ao nascimento. 

Como já foi comentado anteriormente, nem todas as pessoas são assim, porque, repetindo, há uma diversidade na 

identificação das pessoas com algum gênero, e com o que se considera próprio desse gênero. Denominamos as pessoas 

não-cisgênero, as que não são identificam com o gênero que lhes foi determinado, como transgênero, ou trans. No 

Brasil, ainda não há consenso sobre o termo, vale ressaltar. Há quem se considere transgênero, como uma categoria à 

parte das pessoas travestis e transexuais. Existem ainda as pessoas que não se identificam com qualquer gênero, não 

há consenso quanto a como denominá-las. Alguns utilizam o termo queer, outros, a antiga denominação “andrógino”, 

ou reutilizam a palavra transgênero.” (JESUS, 2012, p. 10).  
294 Como visto no tópico 1.2. 
295 Artigo 45 da Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988).  
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legislativo, tem-se os mesmos exemplares de indivíduos, qual seja, homem, branco, 

heterossexual296, cristão e rico (ante a inacessibilidade material ao sistema eleitoreiro297).  

Tem-se, portanto, a insuficiência representativa democrática dos Estados (de uma forma 

geral, salvo pontuais exceções298), como o brasileiro, de hipercomplexidade social manifesta. 

Assim, as normas e políticas públicas se voltam contra ou não contemplam as particularidades 

daquelas pessoas que não se situam como membros do poder. E, ainda que se pensasse que estou 

a falar tão somente do Legislativo, deve-se repensar, urgentemente, o papel contramajoritário 

tradicionalmente atribuído ao Judiciário, mas que confirma, na maioria das decisões, a postura 

jurídica excludente quando da interpretação normativa299.  

                                                 
296 A heterossexualidade (vista como atributo moral sexual, a decorrente monogamia e o status alcançado pelo 

casamento) é tão valorizada que, nas propagandas eleitorais, os candidatos colocam como um de seus atributos o fato 

de ser casado, ou “pai de família”. Veja-se, por exemplo, a derrocada moral de Bill Clinton, quando veio à tona o caso 

extraconjugal mantido com sua estagiária, bem como a utilização de “escândalos sexuais” para macularem a imagem 

dos candidatos.  
297 Opto, intencionalmente, pelos vocábulos “eleitoreiro” e “eleitoreira”, pois, penso presumir o sistema eleitoral de 

paridade e justiça, o que não se verifica no desvelar dos sistemas “democráticos”, ainda sob o jugo do Liberalismo, 

como ocorre no Brasil.  
298 Em 2016, os países do mundo cujo corpo legislativo é constituído por maioria de mulheres são Bolívia (53,1%) e 

Ruanda (60,8%) (LUNA, 2016).  
299 Nesse sentido, Roberto Gargarella (1999, p. 15, grifos do autor) analisa o sistema “democrático” norte-americano, 

cujo modelo fora reproduzido em diversas constituições do mundo, incluindo a brasileira: “Ahora bien, un sistema 

como el anteriormente descrito (asentado en la ‘plena representación’ de grupos internamente homogéneos, y 

compuestos de individuos con interés propio) tal vez podía ser adecuado para resolver los principales conflictos 

sociales presentes en sociedades relativamente poco complejas. Sin embargo, el mismo resulta menos atractivo cuando 

queremos ocuparnos de sociedades distintivamente ‘plurales’, como muchas de las que conocemos actualmente. Ello, 

fundamentalmente, cuando advertimos que las sociedades modernas se distinguen por la multiplicidad y diversidad de 

grupos que las componen (minorías éticas, raciales, sexuales, religiosas); y por la heterogeneidad misma de esos grupos 

(por ejemplo, dentro de la comunidad negra existe infinidad de intereses divergentes, dependiendo de la condición 

social, económica, religiosa de sus distintos integrantes). Esta pluralidad de grupos e intereses, propia de las 

comunidades contemporáneas debilita enormemente el ideal que podía ser propio del ‘período fundacional’ 

norteamericano, es decir, el ideal conforme al cual el sistema político era capaz de asegurar la representación, y así la 

defensa y protección, de los diversos intereses existentes dentro de la sociedad. ¿Cómo hacer hoy, en efecto, para 

garantizar en el congreso la presencia de los distintos intereses existentes en la sociedad? ¿Cómo hacer hoy para que 

el sistema institucional sea sensible a las múltiples ‘voces’ presentes en la comunidad? El problema sugerido resulta 

agravado cuando concentramos nuestra atención en el poder judicial y el modo en el que éste, previsiblemente, 

funcionaría. Según entiendo, si se asume – como se asumía en el ‘período fundacional’ – que la sociedad se encuentra 

fraccionada básicamente en dos grupos – mayoría y minoría -, puede resultar razonable pensar que el poder judicial, 

como poder ‘no mayoritario’ (ya que, por el modo de la elección de sus miembros y por la estabilidad en sus cargos, 

no era esperable que los jueces respondieran ‘obedientemente’ a clamos de los grupos no mayoritarios – las minorías. 

De todos modos, cuando reconocemos la pluralidad de grupos sociales hoy existente, y reconocemos también que las 

mayorías y minorías constituyem, en todo caso, grupos de composición variable (a partir de la formación de coaliciones 

cambiantes, frente a situaciones diferentes), el presupuesto anterior (según el cual puede esperarse que el poder judicial 

juegue un papel crucial en la protección de las minorías) también se diluye. ¿Por qué razón habríamos de esperar que 

el poder judicial (como poder ‘no mayoritario’) se muestre especialmente ‘sensible’ a los reclamos minoritarios – los 

reclamos de los inmigrantes, los homosexuales, las minorías étnicas y religiosas, amenazados por las apetencias de 

particulares coaliciones mayoritarias?” 
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Contudo, tendo em vista o modelo normativo e judicial presente nas sociedades que se 

estabeleceram sob a óptica democrática majoritária, e não substancial, considerando-se o caráter 

sensível e polêmico dos direitos sexuais, pois se referem a aspectos da moralidade humana e 

expressões de resistência à dominação imposta sexualmente, é que, a porta de entrada desses 

direitos no ordenamento jurídico é o Judiciário, por seu caráter, aparentemente, contramajoritário. 

Cito como exemplos as históricas decisões “Roe vs. Wade”, no qual decidiu a Suprema 

Corte estadunidense, em 1973, a possibilidade de interrupção da gravidez por uma mulher 

(UNITED STATES, 1973), a despeito da oposição do Estado do Texas; no Brasil, a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 4.277/DF, do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu, em 2011, a 

uniões estáveis homoafetivas como entidades familiares e a proibição de discriminação das pessoas 

em razão do sexo (BRASIL, 2011); e a ADPF nº 54/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal 

brasileiro, em 2012,  inconstitucional a interpretação de a interrupção da gravidez de feto 

anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal 

(BRASIL, 2013). 

Digo “aparentemente”, pois, a formação das Cortes Constitucionais se altera 

periodicamente, sendo composta por conservadores e progressistas, com visões pessoais, 

econômicas, políticas, sociais e culturais distintas, não exatamente na mesma proporção (o que 

também varia de acordo com o tema analisado), portanto, encontramos a variabilidade de decisões 

relativas aos direitos sexuais, sendo importante que se ressalte que a formação do corpo de 

julgadores também é expressão do sistema majoritário, sendo composto, primordialmente, pelo 

mesmo modelo presente no Legislativo, ou seja, a parcela populacional que não se apresenta como 

“minorias”. Apesar disso, não deixa de ter importância e representar algumas vitórias decisões que 

sedimentam, asseguram, alcançam e reconhecem os direitos sexuais como direitos fundamentais.   

Entretanto, o Judiciário, substancialmente, não é contramajoritário, estando suas decisões 

em consonância com o rumo das decisões políticas momentâneas, e o Legislativo não representa 

dos interesses do “povo”, figura metafórica que não contempla os grupos dos invisíveis300. 

Necessário, portanto, rechaçar a pretensão de universalidade das leis e direcioná-las a grupos 

sociais específicos como feito com as ações afirmativas. O problema que que se apresenta, no 

                                                 
300 Pensando-se no Estado brasileiro, tem-se a discrepância remuneratória dos membros dos poderes, comparada ao 

restante da população, bem como a quantidade de vantagens e privilégios decorrentes do cargo, que os colocam acima 

da normalidade na consideração como cidadãos.   
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entanto, é: qual é o interesse dos representantes majoritários de elaborar normas para os demais 

grupos que não se inserem em sua hermética representação. 

Considerando-se um corpo Legislativo, como o brasileiro, cuja composição destoante da 

composição popular, por exemplo, no tocante ao gênero, somente 14% das parlamentares são 

mulheres (nenhuma delas transexual), há visível prejuízo no que tange à elaboração de normas e 

políticas que considerem as necessidades e peculiaridades das mulheres, como por exemplo, a 

discussão sobre a possibilidade de interrupção da gestação pela liberalidade das mulheres e a 

regulação da prostituição; no tocante à orientação sexual, a criminalização da homofobia ou a 

possibilidade alteração dos registros civis das e dos transexuais; no tocante à classe, políticas 

tributárias que priorizem a contribuição segundo a renda, com a real transmissão de recursos às 

camadas mais pobres da população, etc. Da mesma forma a maioria parlamentar brasileira não é 

afetada por tais políticas (que se contrapõem a seus interesses eleitoreiros), mas impõe sua 

superioridade moral pela vedação e imposição de seus interesses. 

E esta antítese política, econômica e social perdurará enquanto subsistir rígida a 

verticalização do poder e alocação de seus membros ao substrato privilegiado da sociedade (em 

um círculo vicioso de acessibilidade e exercício ao/do poder), alinhado, portanto, aos interesses 

das grandes corporações mercadológicas, a quem interessa um corpo político que retira das pessoas 

a condição de sujeitos, limitando sua condição à mão de obra barata e ao mercado de consumo 

(BAUMAN, 2011), subjugando os demais à marginalização, atingida somente pelas manifestações 

excepcionais do poder. 

Portanto, é intencional a utilização da “pecha” de “Estado democrático”301 como 

mecanismo e artifício para se perpetuarem as diversas formas de exclusões, sendo necessário que 

se reverta essa instrumentalização simbólica da norma fundamental (NEVES, 1996, p. 321), 

Feminismo decolonial mairapugnando pela concretização dos seus preceitos. 

De que forma, então, o Direito se prestará à promoção dos direitos sexuais e, considerado 

o caráter contramajoritário desses direitos, ao reconhecimento das minorias por eles afetadas? 

Roberto Gargarella (1999), ao estudar o Direito e os grupos minoritários (“desaventajados”) em 

obra de sua compilação intitulada “Derechos y grupos desaventajados”, apresenta duas medidas 

necessárias para a emancipação desses grupo: a primeira é dar-lhes voz (“darle la palabra"), ou 

                                                 
301 “La palavra democracia, el discurso de los derechos humanos y la libertad aún tienen un efecto ‘fantasial’ y obran 

de manera perseverante y penetrante para la creación de agencias y subjetividades sociales y, claro está, para mantener 

intactas las relaciones de poder y dominio”. (HINCAPÍE, RESTREPO, 2012, p. 99). 
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seja, propiciar a participação igualitária que lhes deem visibilidade; a segunda, é a elaboração e 

garantia de medidas jurídicas (normativas, administrativas ou judiciais) que respeitem as 

particularidades daquele grupo e sua segregação histórica (GARGARELLA, 1999, p. 19) 

Contudo, é de se observar que o ordenamento jurídico é elaborado e as decisões judiciais 

são tomadas sem a importante oitiva de representantes dos grupos interessados, sobretudo, as 

pessoas cujas vidas serão, de fato, afetadas pelos efeitos dessas decisões (por exemplo, o peso que 

se dá às opiniões religiosas na discussão da interrupção da gravidez, em detrimento às próprias 

mulheres). As audiências reduzem-se aos próprios parlamentares, no Legislativo, e, às próprias 

partes e Ministério Público, quando é o caso, no Judiciário, não sendo habitual a realização de 

audiências públicas.  

Portanto, para se pensar os direitos sexuais sob a óptica da dignidade humana e reconhecer 

a fundamentalidade de suas expressões, por dizer respeito a aspectos subjetivos de cada pessoa, é 

necessário que a fraternidade, como acolhimento e reconhecimento, seja praticada e disseminada 

culturalmente, inicialmente, dialogicamente, proporcionando às sujeitas e sujeitos de direito 

afetados pelas condutas sociais e estatais a igualdade participativa nos processos que lhes dizem 

respeito302. Não se está aqui rechaçando, categoricamente, opiniões contrárias ao reconhecimento 

de direitos. O diálogo é necessário e o dissenso é próprio de uma sociedade que se pretenda 

substancialmente democrática, demandando a consideração de contrapontos. Entretanto, tal 

abertura não pode compactuar com a opressão e o silenciamento das pessoas que vivenciam as 

situações debatidas, sob o danoso risco de se perpetuar a homogeneização moral e a dominação 

sobre aqueles que tentam, lutam e resistem, pleiteando sua inclusão, participação e existência (em 

vez da mera sobrevivência) no corpo social, o que são fundamentais para a concretização da 

igualdade, observando-se, assim, a dignidade com o valor, atributo, fundamento e direito.  

A ideia central acerca dos direitos sexuais diz respeito ao reconhecimento da autonomia dos 

sujeitos no uso que fazem do próprio corpo e da sexualidade. Nesse sentido, não cabe a imposição 

                                                 
302 Jorge Reis Novais, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, reconhece os direitos fundamentais, desenvolvendo 

o sentido inicialmente atribuído por Ronald Dworkin (2010) em “Levando os direitos à sério”, como trunfos contra a 

maioria, afirmando que: “Sem um ambiente e uma cultura de direitos fundamentais não há verdadeira democracia: os 

direitos fundamentais são condição do regular funcionamento da democracia sem a possibilidade de exercício dos 

direitos, designadamente os políticos, não se pode garantir a participação de todos, com o que a regra da maioria falha 

a racionalidade que a justifica se se priva parte da população de direitos, se não se lhe reconhece igual consideração 

no processo de deliberação,  se se inibe ou não se assegura a sua igual presença na governação, se se diminui o seu 

estatuto e não se garante a todos uma esfera de igual liberdade de escolha com efectividade e autonomia, a vida 

democrática não é livre nem igualitária e, logo, o poder não é democrático”. (NOVAIS, 2006, p. 20).   
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de padrões comportamentais pela moral e, consequentemente, pelo direito303304. Mas sim, a 

necessidade de se compreender, sob a óptica estatal e social, a necessidade de proteção das 

diferentes formas de vida. 

Ainda que essa construção soe utópica, ou que não seja integralmente realizada, é 

necessário o caminhar do direito no sentido de promoção dos direitos sexuais como integrantes dos 

direitos fundamentais, caso se pretenda o alcance substancial da democracia, como espaço de 

completude e realização das dignidades humanas, em sua máxima diversidade, considerada as 

liberdades pessoais (autodeterminação) e o direito à igualdade. Caso contrário, é necessário que se 

assuma o Direito como mais um espectro de exclusão, determinismo e atuação eleitoreira, sendo 

um instrumento objetificador de pessoas, que escraviza e subleva. Ao que restariam apenas duas 

posturas: a desolação da imutabilidade, predestinação e sobrevivência ou a busca de outras formas 

de emancipação, resistência e existência. 

 

4.2 O direito fundamental ao trabalho sexual 

 

Considerando-se as diversas acepções possíveis dos direitos fundamentais, conforme visto 

no tópico anterior, o direito à liberdade, igualdade e reconhecimento se apresentam dentre esses 

direitos. Para além de se reinvocar a dimensionalidade dos direitos fundamentais, o que já é feito 

pelos grandes teóricos de Direito Constitucional deste País (SAMPAIO, 2013, p. 568; SARLET, 

2015, p. 45; BONAVIDES, 2001), neste tópico pretendo verificar a fundamentalidade do direito 

ao trabalho sexual e do dever estatal para a concretização deste.  

 

4.2.1 O direito fundamental ao trabalho 

 

Inicialmente, forma de sobrevivência, posteriormente convertido em punição, pela 

escravidão de prisioneiros de guerra, em seguida, reconhecido como direito natural, incorporado 

                                                 
303 “O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos ‘os homens’ para designar os seres 

humanos, tendo-se assimilado ao sentido singular do vocábulo vir o sentido geral da palavra homo. A mulher aparece 

como o negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade”. (BEAUVOIR, 

1970, p. 9). Embora seja cristalina a oposição de Simone de Beauvoir à prostituição como forma de dominação 

masculina, o que se repete em discursos feministas contrários à regulação do trabalho sexual, suas contribuições 

filosóficas para as reflexões de gênero são inafastáveis. 

304 “O dispositivo de sexualidade deve ser pensado a partir das técnicas de poder que lhe são contemporâneas” 

(FOUCAULT, 1988, p. 35).  
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pelos direitos humanos e constitucionalizado como direito fundamenta, o trabalho apresenta várias 

nuances nos diferentes espaços e diferentes períodos históricos, sempre ocupando a centralidade 

das relações econômicas (ainda que como objeto, precário, utilizado de forma predatória e 

explorado), alternando entre dever e elemento conferidor de dignidade. Mais do que pensar a 

fundamentalidade do trabalho, é necessário que repensemos como esta fundamentalidade foi 

construída e de que forma ela é instrumentalizada como mais um elemento de dominação humana. 

Dominação pela divisão de gênero do trabalho, pela divisão étnica e racial, pela divisão de 

classes que se estabeleceu por aqueles que o exploram. Portanto, neste tópico, e nos que se seguem, 

me proponho à reflexão sobre o trabalho, os trabalhos, a condição do trabalho como direito e o 

direito à não exploração pelo exercício do trabalho. 

De início, é preciso superar o velho adágio conformador de que “o trabalho dignifica o 

homem”.  

Pode parecer simplória a acepção masculina do aludido adágio, mas não é305. O trabalho 

em si, entendido de forma restrita, com a finalidade de produção e circulação de recursos, ou seja, 

em sua função econômica, ainda é privilégio masculino. Culturalmente, isso se expressa pelo 

condicionamento e responsabilização da mulher pelos trabalhos domésticos e criação dos filho, 

sem a igual co-responsabilização dos homens, mesmo após o movimento de desempenho do 

trabalho externo pelas mulheres306.  

Ampliando o entendimento restritivo do adágio para a multiplicidade de gêneros307 na 

atualidade, tem-se como manifestações segregatórias a discrepância salarial entre homens e 

mulheres308, a divisão sexual do trabalho em determinadas carreiras e profissões (BARROS, 2010, 

                                                 
305 “O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos ‘os homens’ para designar os seres 

humanos, tendo-se assimilado ao sentido singular do vocábulo vir o sentido geral da palavra homo. A mulher aparece 

como o negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade”. (BEAUVOIR, 

1970, p. 9). Embora seja cristalina a oposição de Simone de Beauvoir à prostituição como forma de dominação 

masculina, o que se repete em discursos feministas contrários à regulação do trabalho sexual, suas contribuições 

filosóficas para as reflexões de gênero são inafastáveis.  
306 “A falta de creches e de políticas adequadas para a conciliação entre a rotina de trabalho e o cuidado com filhos 

pequenos penaliza as mulheres, muita mais do que os homens, em sociedades nas quais a divisão dos papéis permanece 

atada a compreensões convencionais do feminino e do masculino. As mulheres continuam a ter a responsabilidade 

exclusiva ou principal na criação dos filhos e no trabalho em casa.” (MIGUEL, BIROLI, 2014, p. 12).   
307 Não apresentarei neste trabalho discussões acerca das teorias de identidade de gêneros, mas, à forma como esta 

divisão se estabeleceu na sociedade e seus efeitos: “[...] não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero; 

essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias ‘expressões’ tidas como seus resultados”. (BUTLER, 

2015, p. 56, grifos da autora).  
308 “Quando se observa o rendimento de mulheres e homens, os filtros no acesso a esferas e oportunidades são expostos 

de modo semelhante – e as desigualdades específicas de gênero se tornam mais aparentes. Tempo de estudo não tem 

correspondido a posições melhores nem equânimes para as mulheres no mercado de trabalho, comparativamente aos 
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p. 68; VIANA, 2010, p. 148) (ainda que a materialidade esteja confrontando esta cultura), a prática 

recorrente de assédio sexual, o menosprezo que se dedica a determinadas profissões exercidas 

predominantemente por mulheres e a invisibilidade, estigmatização e não reconhecimento de 

trabalhadoras sexuais (mulheres, travestis e transgêneres). 

Como se não bastasse, por si só, a manifestação dominante masculina, o adágio disseminou 

uma cultura absurdamente persuasiva de que o trabalho (econômico e gerador de riquezas) é o 

principal conferidor de dignidade às pessoas. Os demais elementos que possibilitam uma existência 

plena (e feliz) são sucateados à condição de supérfluos, veja-se a cultura, a educação, o 

desenvolvimento de outras habilidades pessoais que geram satisfação individual, coletiva e 

harmonizam a convivência humana, alçando-se a vida no trabalho à única possibilidade de 

existência digna: 

 

 Quem ainda não desaprendeu de pensar reconhece sem dificuldade a 

inconsistência desta posição. Porque a sociedade dominada pelo trabalho não vive uma 

crise transitória, antes está chegada ao seu limite último. Na sequência da revolução 

microelectrónica, a produção de riqueza desligou-se cada vez mais da utilização da força 

de trabalho humano – numa escala até há poucas décadas apenas imaginável na ficção 

científica. Ninguém pode afirmar com seriedade que este processo voltará a parar, e muito 

menos que possa ser invertido. A venda dessa mercadoria que é a força de trabalho será 

no século XXI tão promissora como foi no século XX a venda de diligências. Porém, nesta 

sociedade, quem não consegue vender a sua força de trabalho torna-se “supérfluo” e é 

atirado para a lixeira social. 

[...]. 

Para tratar do “lixo humano” indesejável há a polícia, as seitas religiosas 

redentoras, a Mafia e a sopa dos pobres. Nos Estados Unidos e na maior parte dos Estados 

do centro da Europa há mais gente na prisão do que em qualquer ditadura militar mediana. 

Na América Latina são diariamente assassinados pelos esquadrões da morte da economia 

de mercado mais meninos de rua e outros pobres do que oposicionistas nos tempos da 

mais negra repressão política. Aos excluídos já só resta uma função social: a de servirem 

de exemplo dissuasor. A sua desgraça deverá servir para espicaçar todos aqueles que ainda 

se encontram na corrida para a terra prometida da sociedade do trabalho a lutar por um 

lugar, ainda que entre os últimos, e para manter a própria multidão dos perdedores num 

movimento febril, de modo a que não lhes ocorra a ideia de se revoltarem contra as 

exigências desavergonhadas do sistema. 

                                                 
homens. A taxa de ocupação entre as mulheres, que era de 45,2% em 202, chegou a 49,2% em 2013, mas permanece 

mais de quinze pontos abaixo da dos homens. O rendimento mensal médio dos trabalhadores homens é, por sua vez, 

quase o dobro do das mulheres – em 2012, a média do rendimento deles foi de 1.430 reais, enquanto a delas foi de 824 

reais. Há quase três vezes mais mulheres do que homens entre quem ganha até meio salário mínimo, mas há 

crescentemente menos mulheres nas faixas de renda a partir de dois salários mínimos, e essa proporção se inverte 

quando se chega ao topo da pirâmide. Nos estratos com rendimento maior do que vinte salários mínimos, há quase três 

vezes mais homens do que mulheres. A renda também oscila segundo o sexo e a cor dos indivíduos. Nos dois extremos 

estão a renda média dos homens brancos e das mulheres negras – a dos primeiros é quase três vezes maior que a das 

últimas. Mas a renda expressa também as desigualdades entre as mulheres – a renda média das mulheres negras é 44% 

menor que a das mulheres brancas”. (MIGUEL, BIROLI, 2015, p. 10).  
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Mas, mesmo obrigando a maior parte dos indivíduos a pagar o preço da auto-

renúncia, o admirável mundo novo da economia de mercado totalitária reserva-lhes um 

lugar de homens-sombra numa economia-sombra. Só lhes resta servir humildemente os 

mais bem pagos ganhadores da globalização, desempenhando o papel de mão-de-obra 

barata e de escravos democráticos da “sociedade de prestação de serviços”. Os novos 

“trabalhadores pobres” estão autorizados a limpar os sapatos aos últimos homens de 

negócios da moribunda sociedade de trabalho, a vender-lhes hambúrgueres contaminados 

ou a vigiar os seus centros comerciais. Os que tiverem deixado o cérebro no vestiário 

podem ainda sonhar com a possibilidade de se tornarem milionários na prestação de 

serviços. 

Este mundo de terror já é uma realidade para milhões de seres humanos nos países 

anglo-saxônicos, para já não falar no Terceiro Mundo e na Europa de Leste; quanto à 

Eurolândia, mostra-se decidida a recuperar rapidamente o tempo perdido. A imprensa 

econômica há muito que deixou de fazer segredo da perspectiva que idealiza para o futuro 

do trabalho: as crianças do terceiro mundo, que limpam os pára-brisas dos automóveis nos 

cruzamentos poluídos, são o luminoso exemplo de “iniciativa empresarial” que deve 

orientar, tão solicitamente quanto possível, os desempregados da nossa sociedade, 

supostamente “carenciada de prestação de serviços”. “O modelo do futuro é o indivíduo 

na qualidade de empresário da sua força de trabalho e da sua protecção social”, escreve a 

“Comissão para as Questões do Futuro, dos Estados Livres da Baviera e da Saxónia”. E 

prossegue: “A procura de serviços indiferenciados, directamente prestados a um 

particular, é tanto maior quanto menos custarem os serviços, ou seja, quanto menos 

ganharem os prestadores de serviços.” Num mundo em que as pessoas ainda tivessem 

respeito por si próprias, uma tal afirmação provocaria necessariamente uma onda de 

revolta social. Mas, num mundo de animais de trabalho domesticados, suscita apenas um 

inócuo encolher de ombros. (KRISIS, 1999).  
 

É crucial, portanto, que eu esclareça que não estou concebendo o direito fundamental ao 

trabalho como elemento único conferidor de dignidade, tampouco que ele se materialize sob a 

forma exploratória, servindo, ainda, como instrumento de dominação e desigualdade social309, mas 

apresentando propostas de reflexão sobre a importância do direito ao trabalho, considerada, ainda, 

sua moribunda centralidade no sistema econômico e as múltiplas formas de sua manifestação.       

Desde os primórdios, como visto no tópico 1.1, com o desenvolvimento de métodos para a 

produção de alimentos, o trabalho se apresenta como forma de existência da raça humana. Nesse 

sentido, pelo reconhecimento de sua importância, ou pela necessidade de estímulo à produção, o 

trabalho foi alçado a um dos atributos conferidores de dignidade humana, sobreleva juridicamente 

                                                 
309 “[...] o Direito do Trabalho não veio questionar o jogo. Sua ambição – mais modesta – foi inovar algumas regras, 

reduzindo um pouco a taxa de injustiça. Sua estratégia é simples: criar desigualdades para compensar outras 

desigualdades. Naturalmente, o Direito do Trabalho não nasceu por acaso. Foi fruto especialmente da reunião física, 

emocional e também racional dos trabalhadores, antes dispersos em suas pequenas lavouras e oficinas. Ao lado dos 

novos bens de consumo, a fábrica produzia sem querer, o seu próprio demônio – instalando uma contradição no 

sistema. Daquela data em diante, em vez de dizermos que o jogo é justo porque os jogadores são livres, passamos a 

dizer que o jogo é justo porque a lei equilibra as forças. E assim, pouco a pouco, o eixo da atenção se deslocou do 

jogo para a regra. Ao se aperfeiçoar a regra, reduzindo-se as desigualdades, esqueceu-se do jogo, em si mesmo 

desigual. É desse modo, portanto, que o Direito do Trabalho – fruto que é de uma contradição – acaba por revelar-se 

o mais paradoxal dos direitos: serve ao oprimido sem deixar de fora o opressor, pois se de uma parte limita a exploração 

do homem, de outra parte legitima e (por isso) fortalece o sistema”. (VIANA, 2010, p. 144).   
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essa condição considerada a inserção do direito ao trabalho na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, no artigo 23, que dispõe também sobre o direito à livre escolha do emprego.  

Considerando-se, ainda, o trabalho (em suas diversas manifestações) como a única forma 

de existência possível na sociedade, e, visto no tópico anterior, a modalidade de desigualdade 

existencial, que, para além da ineficiência de recursos e das discrepâncias entre as classes sociais, 

impede o reconhecimento de todos os sujeitos como sujeitos, o trabalho, como uma das 

manifestações da existência, apresenta-se como forma de resistência das pessoas invisíveis. 

Nesse sentido, o direito ao trabalho apresenta-se como direito fundamental, pois, oponível 

ao Estado (sobretudo, em sua atuação como exceção) e à sociedade (pensando-se a horizontalidade 

dos direitos fundamentais). O não reconhecimento ao direito ao trabalho relegando seu pleito à 

condição de resistência e reinvindicação por dignidade, situação das trabalhadoras sexuais, 

sobreleva a fundamentalidade do direito ao trabalho, tanto nas acepções materiais do caráter 

fundamental, quanto nas formais, entendida a primeira como decorrente do substrato dos direitos 

fundamentais e sua concepção e, a segunda, como decorrente da inserção do direito ao trabalho no 

rol de direitos fundamentais no âmbito internacional, sob a forma de direitos humanos, e no direito 

nacional, como resultado da internalização destes.  

Nesse sentido formal310, o direito ao trabalho se apresenta como direito fundamental 

(BITTAR, 2009, p. 51), pois, inserido no Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais da 

Constituição da República de 1988, figurando entre os direitos sociais, atendendo, assim, ao 

requisito formal para o reconhecimento de sua fundamentalidade311. 

Além disso, o trabalho e seu valor social foram alçados, pela Constituição da República de 

1988, a fundamentos do Estado, reconhecido nos artigos 1º, IV e 170, caput (BRASIL, 1988), 

verbis:  

 

                                                 
310 Relativamente às concepções formais de fundamentalidade de direitos, Ingo Wolfgang Sarlet (2015, p. 78) elabora 

a seguinte concepção: “Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas concernentes a pessoas, 

que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em 

sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes 

constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser 

equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assento na Constituição formal (aqui considerada a 

abertura material do Catálogo)”.   
311 “A Constituição formal, em especial enquanto concebida como meramente programática – continente de normas 

que não são normas jurídicas, na medida em que define direitos que não garante, na medida em que esses direitos só 

assumem eficácia plena quando implementados pelo legislador ordinário ou por ato do Executivo -, consubstancia um 

instrumento retórico de dominação. Porque esse o seu perfil, ela se transforma em mito”. (GRAU, 2010, p. 39).  
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

[...] 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social [...]. (BRASIL, 1988).312  

 

Dessa forma, o reconhecimento do valor social do trabalho atua ao lado dos preceitos mais 

importantes da Constituição da República. Sendo assim, a negação do status de trabalhadora ou 

trabalhador, quando a atividade por ele desempenhada não constitui espécie penalmente tipificada, 

é forma de vilipêndio à dignidade humana, pois, contrária ao direito à existência, endossando a 

desigualdade existencial. 

É bem verdade que o quadro recente do direito fundamental ao trabalho (e o Direito do 

Trabalho), considerando-se a reforma trabalhista promovida no ano de 2017 pela Lei ordinária (e 

é importante ressaltar o seu caráter ordinário em confronto expresso com a hierarquia normativa e 

a supremacia da Constituição) nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (BRASIL, 2017), juntamente com 

a precarização do trabalho por outras normas, por exemplo, as que possibilitam a prática da 

terceirização, se mostram em absurda desconformidade com os aludidos princípios, o que deve ser 

denunciado incessantemente e combatido pelos meios jurídicos e sociais próprios. Contudo, após 

o golpe institucional de 2016313, a lógica operante de precarização de direitos para atendimento dos 

anseios do mercado na atual conjuntura política brasileira deve ser revertida, pois, inconstitucional 

tanto na forma quanto no conteúdo.  

                                                 
312 Reconheço que os artigos 1º e 170 da Constituição já foram inscritos em outras oportunidades (tópico 3.1, por 

exemplo) neste trabalho. A recorrência e a repetição da inscrição integral do texto não é aleatória, isso porque a 

condução da política econômica brasileira cada vez se afasta mais dos fundamentos constitucionais, sendo necessária 

a leitura e sua repetição incessante para que não se percam de vista as bases em que foram elaboradas a Constituição 

e os deveres que ela prescreve para a atuação estatal e social. 
313 No ano de 2016, a presidenta da República eleita de forma direta em 2014, Dilma Vana Roussef, foi deposta do seu 

cargo por um golpe institucional, tendo sido considerada culpada pela prática de crime de responsabilidade, em virtude 

da prática de alterações orçamentárias, autorizadas pelo Congresso Nacional, implantando-se, após a sua deposição, o 

plano de governo derrotado nas eleições.   
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A Constituição é expressa no que tange à priorização do trabalho, e não do mercado, nos 

fundamentos e princípios da Ordem Econômica. A atuação governamental em sentido contrário 

destoa da vontade política consubstanciada pelo Poder Constituinte314.    

Reconheço, ainda, a insuficiência de concepções formalistas sobre a fundamentalidade de 

determinados direitos pela simples inscrição nas cartas constitucionais, tanto no que tange ao 

caráter fundamental propriamente dito, sobretudo em constituições analíticas como a brasileira, 

quanto no que tange à eficácia e concretização de direitos pela simples inscrição no rol 

constitucional, contudo não se pode recusar, especificamente no que tange aos direitos trabalhistas, 

o seu caráter fundamental, em virtude da materialidade histórica que os acompanham.  

Observe-se, igualmente, que os direitos fundamentais não se encerram no rol constitucional, 

pois, conforme disposto no artigo 5º, §2º, da Constituição republicana de 1988: § 2º Os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

(BRASIL, 1988). Assim, direitos inscritos no ordenamento infraconstitucional e internacional de 

caráter fundamental, considerado o seu teor, possibilitam o ingresso desses na interpretação 

constitucional e aplicação do direito, ainda que não estejam dispostos literalmente no texto 

constitucional. Dessa forma, ainda que se pretenda conceber os direitos fundamentais sob óptica 

puramente formalista, o próprio texto constitucional enfatiza a materialidade de tais direitos.   

No que tange à materialidade do direito ao trabalho como direito fundamental, deve-se 

considerar o processo histórico de lutas para a inserção deste no rol de direitos humanos e direitos 

fundamentais, sobretudo na transição do Estado Liberal para o Estado Social, simbolizado pelos 

movimentos sindicais do século XIX, pelo desenvolvimento das teorias socialistas e comunistas315, 

pela Revolução Russa, de 1917, a Constituição Mexicana, do mesmo ano, e a Constituição alemã 

                                                 
314 “Valorização do trabalho humano e reconhecimento do valor social do trabalho consubstanciam cláusulas 

principiológicas que, ao par de afirmarem a compatibilização – conciliação e composição – a que acima referi, portam 

em si evidentes potencialidades transformadoras. Em sua interação com os demais princípios contemplados no texto 

constitucional, expressam prevalência dos valores do trabalho na conformação da ordem econômica – prevalência que 

José Afonso da Silva reporta como prioridade sobre os demais valores da economia de mercado”. (GRAU, 2010, p. 

201) (grifos do autor). 
315 “[...] ideias socialistas, comunistas e anarquistas começam a colocar agora em xeque a ordem liberal e a um só 

tempo animam os movimentos coletivos de massa cada vez mais significativos e neles se reforçam com a luta pelos 

direitos coletivos e sociais, como o de greve e de livre organização sindical e partidária, com a pretensão a um salário 

mínimo, a uma jornada máxima de trabalho, à seguridade e previdências sociais, ao acesso à saúde, à educação e ao 

lazer. Mudanças profundas também de toda ordem conformam a nova sociedade de massas que surge após a I Guerra 

Mundial e, com ela o novo paradigma constitucional do Estado Social”. (NETTO, 1997, p. 480).  
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de Weimar, em 1919, sendo essas as duas primeiras constituições do mundo que reconheceram os 

direitos trabalhistas como direitos fundamentais (LOBO, 2013, p. 59). 

A historicidade reivindicatória por reconhecimento é uma das marcas da fundamentalidade 

dos direitos316, sendo impensável que um Estado que se pretenda democrático, ou se inscreva como 

tal em sua Constituição, recuse o reconhecimento desses direitos a determinados indivíduos ou 

grupos de pessoas317.  

Contudo, no que tange à atuação estatal frente aos direitos fundamentais (e, por ora, 

considerando-se somente a relação vertical que se forma pelo reconhecimento destes), do que 

decorre a eficácia desses direitos, impende ressaltar em qual paradigma constitucional foram 

construídos e inseridos no ordenamento jurídico. Sob a óptica do Estado Liberal, construído sob o 

fundamento econômico (aparentemente) absenteísta, como resposta ao Absolutismo que precedeu 

sua construção, os direitos fundamentais se apresentam relacionados à esfera da liberdade 

individual e ao reconhecimento de direitos políticos, impedindo a atuação estatal que interfira ou 

desrespeite essas esferas (ARRUDA, 1998, p. 23)318.      

                                                 
316 “Importante é, nesse particular, a constatação de que os direitos fundamentais são, acima de tudo, fruto de 

reivindicações concretas, geradas por situações de injustiça e/ou agressão a bens fundamentais e elementares do ser 

humano”. (SARLET, 2015, p. 52). 
317 “A imbricação dos direitos fundamentais com a ideia específica de democracia é outro aspecto que impende seja 

ressaltado, com efeito, verifica-se que os direitos fundamentais podem ser considerados simultaneamente pressuposto, 

garantia e instrumento do princípio democrático da autodeterminação do povo por intermédio de cada indivíduo, 

mediante o reconhecimento do direito à igualdade (perante a lei e de oportunidades),  de um espaço de liberdade real, 

bem como por meio da outorga do processo político, de tal sorte que a positivação e a garantia do efetivo exercício de 

direitos políticos (no sentido de direitos de participação e conformação do status político) podem ser considerados o 

fundamento funcional da ordem democrática e, neste sentido, parâmetro de sua legitimidade. A liberdade de 

participação política do cidadão, como possibilidade de intervenção no processo decisório e, em decorrência, do 

exercício de efetivas atribuições inerentes à soberania (direito de voto, igual acesso aos cargos públicos etc.), constitui, 

a toda evidência, complemento indispensável das demais liberdades. De outra parte, a despeito dos inúmeros aspectos 

que ainda poderiam ser analisados sob esta rubrica, importa referir a função decisiva exercida pelos direitos 

fundamentais num regime democrático como garantia das minorias contra eventuais desvios de poder praticados pela 

maioria no poder, salientando-se, portanto, ao lado da liberdade de participação, a efetiva garantia da liberdade-

autonomia”. (SARLET, 2015, p. 62). 
318 “A atuação do Estado é diferenciada para os direitos de primeira geração, os chamados direitos de liberdade, e para 

os direitos de segunda geração, os direitos sociais. Para o exercício dos primeiros, basta que o Estado contenha um 

sistema de normas que previna ou reprima o seu desrespeito, enquanto para os segundos, é reclamado do Estado uma 

atuação que implique não só em um sistema de coerção que limite o seu descumprimento, mas também uma atuação 

que acabe por repercutir na própria sociedade, principalmente em suas relações econômicas”. (ARRUDA, 1998, p. 

23).    
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No paradigma do Estado Social, por seu turno, a postura estatal é intervencionista na 

Economia, mediante a exploração direta da atividade econômica pelo próprio Estado ou atuando, 

indiretamente, através de normas que direcionam o funcionamento da Economia319.   

Deve-se reconhecer como traço distintivo entre o paradigma do Estado Liberal e o 

paradigma do Estado Social, a insuficiência da mera abstenção estatal para a realização e 

concretização de direitos e necessidades humanas, elaborado sob o pano de fundo econômico e 

social, reconhecida a necessidade de intervenção estatal neste aspecto para mitigação das 

desigualdades sociais320, impondo a atuação positiva do Estado para a promoção substancial da 

igualdade e a proteção dos direitos a ela relativos, a qual ainda engatinha, dado quadro de exclusão 

social traçado e facilmente verificável pelo andar pelos centros urbanos de tantos países. 

Isso porque, a visão social das Constituições, desde a instituição pela Constituição 

Mexicana de 1917 e pela Constituição de Weimar de 1919 (GRAU, 2010, p. 41), 

instrumentalizaram o Estado, mas não instrumentalizou efetivamente a sociedade, isso porque os 

direitos sociais situam-se ainda somente de forma espectral, dirigente, formal e programática na 

elaboração das políticas públicas e no comportamento social, o que torna impossível o rompimento 

com o sistema econômico capitalista321.  

                                                 
319 “Durante a guerra fria, no século passado (1945 a 1990), imperou-se na economia de mercado às políticas 

econômicas neoliberais de regulamentação onde o Estado Nacional, transfigurou-se em Social, realizando a sua 

atuação direta, via empresa pública, sociedade de economia mista e fundações; ou indireta, através das normas legais 

de direito, no domínio econômico, em nome do desenvolvimento ou do crescimento. Naqueles tempos de 

regulamentação, os capitais privados eram investidos internacionalmente na industrial de consumo, mas também na 

rendosa industrial armamentícia. Assim sendo, o poder econômico privado nacional e internacional precisava da ação 

estatal em setores de baixa lucratividade, de riscos financeiros ou carentes de investimentos tecnológicos, como ás 

áreas de infra-estrutura (energia, estradas, água potável, telefonia) e social (educação, saúde, previdência), a fim de 

possibilitar o progresso da economia de mercado, refrear os movimentos sociais reivindicativos (dos trabalhadores, 

por exemplo) e remover o fantasma do socialismo. Dessa forma, se norteava às ações econômicas públicas reservando 

a iniciativa privada ampliação de seus ganhos.” (CLARK, 2008, p. 105). 
320 “Dos direitos fundamentais, os direitos sociais são os que guardam maior relação com as questões econômicas, 

tanto em nível estrutural como em nível conjuntural, e talvez por isso sejam os mais ameaçados e susceptíveis à 

interferência dos fatores de poder econômico dominantes no País. Os direitos sociais representam prestações positivas 

do Estado e, como dimensão dos direitos fundamentais, são direitos de igualdade, por possibilitar melhores condições 

de vida aos hipossuficientes, auxiliando na realização do princípio da dignidade humana”. (ARRUDA, 1998, p. 19).   
321 “No desempenho do seu novo papel, o Estado, ao atuar como agente de implementação de políticas públicas, 

enriquece suas funções de integração, de modernização e de legitimação capitalista. Essa sua atuação, contudo, não 

conduz à substituição do sistema capitalista por outro. Pois é justamente a fim de impedir tal substituição – seja pela 

via da transição para o socialismo – que o Estado é chamado a atuar sobre e no domínio econômico. O sistema 

capitalista é assim preservado, renovado sob diverso regime. O modo de produção, os esquemas de repartição do 

produto e os mercados capitalistas, no âmbito interno e no quadro internacional, são mantidos em sua integridade. Daí 

porque interessa ao capitalismo uma Constituição ‘progressista’. Justamente no ser ‘progressista’ é que a Constituição 

formal não apenas ensejará a manutenção da ‘ordem capitalista’, mas conferirá operacionalidade plena ao poder detido 

pelas classes dominantes”. (GRAU, 2010, p. 43) (grifos do autor). 
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Nesse sentido, reconhecida, ainda que de forma questionável, a centralidade do trabalho 

como elemento acessível a quase todas as pessoas na sistemática econômica vigente, compete ao 

Estado atuar propiciando a fruição deste direito, de forma digna, por todas as pessoas que dele 

necessitem322. Amplia-se tal tarefa estatal no paradigma do Estado Democrático de Direito, 

considerando-se a abertura à participação social e o pano de fundo “solidário” erigido pelas 

constituições que aderiram ao referido paradigma (GODOI, 2013, p. 139), dentre as quais, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 

   

4.2.2 Valor social da livre iniciativa 

 

O valor social da livre iniciativa é fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro, 

conforme disposto nos artigos 1º, IV e 170, caput, da CF, juntamente com a valorização do trabalho 

humano. A livre iniciativa pode ser concebida como a possibilidade do exercício, por qualquer 

pessoa ou coletivo de pessoas, em igualdade de condições, de atividades econômicas e sociais não 

vedadas pelo ordenamento jurídico, respeitados os princípios da ordem econômica, observando-se 

as normas consubstanciadas na Constituição Econômica e as demais normas daí decorrentes.  

Contudo, o valor social da iniciativa amplia a sua acepção, não se restringindo ao exercício 

de atividades empresariais, tampouco às relações de emprego, mas como elemento integrante do 

conjunto de liberdades, como ressalta Eros Roberto Grau (2010, p. 202, grifos do autor): “Isso 

significa que a livre iniciativa não é tomada, enquanto fundamento da República Federativa do 

Brasil, como expressão individualista, mas sim no quanto expressa de socialmente valioso”323.  

                                                 
322 Registro mais uma vez que não defenderei o direito fundamental ao trabalho da forma como tradicionalmente é 

defendida, em consonância com o sistema econômico capitalista, o que será desenvolvido no tópico 4.3 do presente 

estudo.  
323 “Dela – da livre iniciativa – se deve dizer, incialmente, que expressa desdobramento da liberdade. Considerada 

desde a perspectiva substancial, tanto como resistência ao poder, quanto como reivindicação por melhores condições 

de vida (liberdade individual e liberdade social e econômica), podemos descrever a liberdade como sensibilidade e 

acessibilidade a alternativas de conduta e de resultado. Pois não se pode entender como livre aquele que nem ao menos 

sabe de sua possibilidade de reivindicar alternativas de conduta e de comportamento – aí a sensibilidade; e não se pode 

chamar livre, também, aquele ao qual tal acesso é sonegado – aí a acessibilidade. [...]. Vê-se para logo, destarte, que 

se não pode reduzir a livre iniciativa, qual consagrada no art. 1º, IV do texto constitucional, meramente à feição que 

assume como liberdade econômica ou liberdade de iniciativa econômica. Dir-se-á, contudo, que o princípio, enquanto 

fundamento da ordem econômica a tanto não se reduz. Aqui também, no entanto, isso não ocorre. Ou – dizendo-o de 

modo preciso -: livre iniciativa não se resume, aí, a ‘princípio básico do liberalismo econômico’ ou a ‘liberdade de 

desenvolvimento da empresa’ apenas – à liberdade única do comércio, pois. Em outros termos: não se pode visualizar 

no princípio tão somente uma afirmação do capitalismo”. (GRAU, 2010, p. 203-204) (grifos do autor). 



228 
 

O valor social da livre iniciativa se refere a toda e qualquer atividade econômica e social, 

ainda que sem fins lucrativos, não devendo se restringir a acepção à atuação sob a lógica capitalista 

de liberdade econômica irrestrita e ao exercício de atividades empresariais, tampouco à atuação 

individual e privada (BERCOVICI, 2009, p. 1941) (o que será abordado no tópico 4.3). Importante 

lição nesse aspecto nos ensinam Giovani Clark, Leonardo Alves Côrrea e Samuel Pontes do 

Nascimento (2015, p. 293): 

 

Os fundamentos da ordem econômica constitucional, a valorização do trabalho 

humano e a livre iniciativa, objetivam assegurar a todos seres (humanos) ocupantes do 

território brasileiro a existência digna, conforme ditames da justiça social, e abre espaços 

para que os indivíduos e o Estado, mediante a criatividade humana e as experiências 

passadas e presentes, possam produzir e viver digna e justamente fora do sistema 

capitalista. Assim valorizar o trabalho não é somente pelo emprego (trabalho mercadoria 

pago pelos padrões), mas é muito mais amplo – envolve todo o gênero trabalho. 

Outrossim, dar asas a liberdade de iniciativa, não é restringi-la aos negócios privados das 

empresas. Aliás, o nosso Código Civil (incluindo o anterior) já até prevê entidades sem 

fins lucrativos que podem atuar na realidade socioeconômica. 

 

Nesse sentido, há ainda a conexão entre a livre iniciativa e a valorização do trabalho 

humano, não podendo aquela se realizar constitucional e plenamente sem a observância deste 

último, ou seja, é imperativo à livre iniciativa a valorização do trabalho humano como decorrentes 

do valor social atribuído a ambos pela Constituição, o que condiciona a elaboração, interpretação, 

aplicação e concretização, em consonância com esta conexão, no sentido de sua concretização, não 

podendo o Estado manter-se omisso e inerte nesse aspecto324.  

Na medida em que se relaciona o trabalho sexual com a criminalidade, vilipendiam-se tanto 

a valorização do trabalho humano, quanto o valor social da livre iniciativa325. Nesse sentido, é 

                                                 
324 “Vê-se para logo, nestas condições, que no princípio, nem mesmo em sua origem, se consagrava a liberdade absoluta 

de iniciativa econômica. Vale dizer: a visão de um Estado inteiramente omisso, no liberalismo, em relação à iniciativa 

econômica privada, é expressão pura e exclusiva de um tipo ideal. Pois medidas de polícia já eram, neste estágio, 

quando o princípio tinha o sentido de assegurar a defesa dos agentes econômicos contra o Estado e contra as 

corporações, a ele impostas”. (GRAU, 2010, p. 205).   
325 Eros Roberto Grau reforça, repetidamente, a conexão entre os valores sociais do trabalho humano e da livre 

iniciativa, para que não reste dúvidas sobre a incorreção da aplicação desconectada dessas normas constitucionais: 

“São fundamentos da República, isto é, do Brasil, entre outros, o valor social do trabalho e o valor social da livre 

iniciativa. A ordem econômica (mundo do ser) deve estar fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa – a Constituição consagra, aí, note-se, valorização do trabalho humano e livre iniciativa, simplesmente. A 

livre iniciativa, ademais, é tomada no quanto expressa de socialmente valioso; por isso não pode ser reduzida, 

meramente à feição que assume como liberdade econômica, empresarial (isto é, da empresa, expressão do dinamismo 

dos bens de produção); pela mesma razão não se pode nela, livre iniciativa, visualizar tão somente, apenas, uma 

afirmação do capitalismo. Assim, livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pelo capital, mas também 

pelo trabalho”. (GRAU, 2010, p. 214, grifos do autor). 
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urgente que se repensem a criminalização de todas as atividades que se relacionam à prostituição, 

incluindo a confusão proposital constante do Código Penal que sinonimiza a prostituição com a 

exploração sexual, conforme visto no tópico 2.5. 

Além dessa medida, o reconhecimento do trabalho, mediante sua regulação é necessário 

adendo à política supra, pois, como visto nos capítulos anteriores a omissão estatal nas relações de 

trabalho sexual, possibilitam a manifestação excepcional do Estado, normalmente, sob a forma 

violenta, em desrespeito aos direitos humanos e fundamentais das trabalhadoras sexuais, o que é 

inadmissível, considerando-se o fundamento republicano e democrático de valorização do trabalho 

humano. A omissão estatal nessa seara se apresenta, portanto, como extremamente danosa às 

trabalhadoras sexuais326.  

No que tange à postura estatal brasileira na Economia e é relacionada a esta que se encontra 

o direito fundamental ao trabalho, o Estado Brasileiro, após o advento da Constituição da República 

de 1988, mais especificamente, em meados dos anos 1990, com a adoção da técnica de intervenção 

econômica denominada por Giovanni Clark, Samuel Pontes do Nascimento e Leonardo Alves 

Corrêa (2013, p. 4194) "neoliberalismo de regulação", é considerado um Estado regulador. Daí o 

estranhamento causado, relativamente à livre iniciativa, que o Estado, embora, convenientemente, 

como explanado anteriormente, releve as casas de prostituição, a despeito da previsão constante do 

artigo 229 do Código Penal (BRASIL, 1940), não regule o exercício do trabalho sexual, exceto 

pela disposição constante da Classificação Brasileira de Ocupações (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 2002)327. 

                                                 
326 "O amplo e democrático processo da Assembleia Constituinte de 1987 a 1988 representou um marco na história da 

Nação, no que se refere ao reconhecimento e a afirmação dos direitos humanos de grupos marginalizados e excluídos 

da vida jurídico-política da sociedade brasileira. Do ponto de vista jurídico-econômico, a Constituição Econômica 

admite modelos de produção centrados na dignidade humana onde as liberdades econômicas públicas e privadas são 

amplamente reconhecidas, desde que subordinadas aos interesses da sociedade brasileira. Logicamente, em face da 

multiplicidade de interesses e de classes representados na dita Assembléia, impregnamos conteúdos normativos plurais 

no texto da Lei Maior brasileira, devendo ser eles garantidos e estimulados pela legislação e consequentemente pelas 

políticas econômicas  públicas.  O que é vedado por nossa ordem constitucional econômica é a omissão interventiva 

estatal no domínio socioeconômico, a eliminação completa dos meios de produção privados e o desplanejamento 

estatal."  (CLARK, CORRÊA, NASCIMENTO, 2015, p. 296). 
327 "O Estado então funciona como simulacro de proteção dos direitos fundamentais. O pano de fundo é realmente a 

garantia dos ganhos dos grupos dominantes. O poder dos grandes grupos econômicos, especialmente pela presença de 

organizações transnacionais, em um mundo amplamente ‘globalizado’, contribui significativamente para a distorção 

das estruturas estatais. [...]. A luta pelo controle do poder leva à exclusão de grandes parcelas populacionais e de todos 

àqueles que não se adaptam ao sistema. O Estado de exceção quase permanente tem em sua essência um 

fundamentalismo econômico mercadológico." (CLARK, MATTEDI, 2015). 
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Nesse sentido a negativa ao reconhecimento fático e normativo do trabalho sexual como 

tal, a despeito da disposição executiva, apresenta-se contrária à Ordem Econômica, na forma como 

disposta na Constituição e aos seus princípios correlatos328, o que Eros Roberto Grau (2010, p. 197) 

denomina inconstitucionalidade institucional, sendo a efetivação desses princípios a única forma 

de reverter a instrumentalização da Constituição pelo sistema capitalista. 

Apresenta-se a descriminalização das atividades relacionadas ao trabalho sexual (e não à 

exploração sexual, friso), bem como a alteração do Código Penal na sinonímia entre exploração 

sexual e prostituição, bem como a regulação deste trabalho, como necessários à concretização dos 

fundamentos de livre iniciativa e valorização do trabalho humano das trabalhadoras sexuais.   

 

4.2.3 O direito fundamental ao trabalho sexual: autodeterminação como interseção entre direitos 

sexuais e o direito fundamental ao trabalho 

 

A autodeterminação é atributo pessoal de condução da própria vida de acordo com seus 

próprios valores e escolhas, as quais devem ser respeitadas como integrante do conjunto de 

liberdades que detêm todas as pessoas329. Possui ampla extensão como direito, na medida em que 

                                                 
328 “O direito não descreve situações ou fatos senão para a eles atribuir consequências jurídicas. Por isso o texto do art. 

170 não afirma que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, senão que ela deve estar – vale dizer, 

tem de necessariamente estar – fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e deve ter – vale dizer, 

tem de necessariamente ter – por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. A 

perfeita compreensão dessa obviedade é essencial, na medida em que informará a plena compreensão de que qualquer 

prática econômica (mundo do ser) incompatível com a valorização do trabalho humano e com a livre iniciativa, ou que 

conflite com a existência digna de todos, conforme os ditames da justiça social, será adversa à ordem constitucional. 

Será, pois, institucionalmente inconstitucional. Desde a compreensão desse aspecto poderão ser construídos novos 

padrões não somente de controle de constitucionalidade, mas, em especial novos e mais sólidos espaços de 

constitucionalidade. A amplitude dos preceitos constitucionais abrange não apenas normas jurídicas, mas também 

condutas. Daí porque desejo afirmar, vigorosamente serem constitucionalmente inadmissíveis não somente normas 

com ele incompatíveis, mas ainda quaisquer condutas adversas ao disposto no art. 170 da Constituição”. (GRAU, 2010, 

p. 197, grifos do autor).  
329  “Sociedade livre é sociedade sob o primado da liberdade, em todas as suas manifestações e não apenas enquanto 

liberdade formal, mas sobretudo, como liberdade real. Liberdade da qual, neste sentido, consignado no art. 3º, I, é 

titular – ou co-titular, ao menos, paralelamente ao indivíduo – a sociedade. Sociedade justa é aquela, na direção do que 

aponta o texto constitucional, que realiza justiça social, sobre cujo significado adiante me deterei. Solidária, a sociedade 

que não inimiza os homens entre si, que se realiza no entorno, tanto quanto historicamente viável, à Geselschaft – a 

energia que vem da densidade populacional fraternizando e não afastando os homens uns dos outros. Constituição 

dirigente que é, a de 1988 reclama – e não apenas autoriza – interpretação dinâmica. Volta-se à transformação da 

sociedade, transformação que será promovida na medida em que se reconheça, no art. 3º - e isso se impõe -, fundamento 

à reivindicação pela sociedade, de direito à realização de políticas públicas. Políticas públicas que, objeto de 

reivindicação constitucionalmente legitimada, hão de importar o fornecimento de prestações positivas à sociedade.” 

(GRAU, 2010, p. 217, grifos do autor).   
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decorre da dignidade, da liberdade e da igualdade, não podendo, portanto, sofrer tolhimento ou 

interferência estatal, bem como devendo ser respeitada por toda a coletividade330.  

Contudo, não se está aqui a pensar de forma ingênua que a autodeterminação nos confere 

ampla autonomia para fazermos o que bem entendermos, em virtude de diversas limitações que 

nos são impostas nas mais diversas ordens: moral, social, econômica, jurídica e cultural, por 

exemplo. Assim, delimita-se a liberdade de escolha de ação, sendo necessário que se questione a 

extensão da autodeterminação, pois, de esfera altamente subjetiva, envolvendo responsabilidades 

e visões de mundo individuais. 

Nas diversas possibilidades de manifestação da autodeterminação, importa para o presente 

estudo, pautado pelos direitos sexuais e direito fundamental à valorização do trabalho humano e da 

livre iniciativa, a sua expressão como ponto de interseção entre esses direitos.  

Ocorre que, quando analisada a autodeterminação, sob a óptica dos direitos sexuais, 

sobressai a dominação masculina do Direito, tendo em vista a ampla liberdade de disposição do 

próprio corpo conferida aos homens, em detrimento da liberdade das mulheres e das diversas 

expressões de gênero e orientação sexual331. Tais questões representam desafios a serem 

enfrentados diariamente, sob o risco de se impor a moral sexual dos ocupantes do cargo de poder 

                                                 
330 “Nesta segunda consagração constitucional, a dignidade da pessoa humana assume a mais pronunciada relevância, 

visto comprometer todo o exercício da atividade econômica em sentido estrito – com o programa de promoção da 

existência digna, de que, repito, todos devem gozar. Daí porque se encontram constitucionalmente empenhados na 

realização desse programa – dessa política pública maior – tanto no setor público quanto o setor privado. Logo, o 

exercício de qualquer parcela da atividade econômica de modo não adequado àquela promoção expressará violação do 

princípio duplamente contemplado na Constituição. Observe-se ademais, neste passo, que a dignidade da pessoa 

humana apenas restará plenamente assegurada se e enquanto viabilizado o acesso de todos não apenas às chamadas 

liberdades formais, mas, sobretudo, às liberdades reais.” (GRAU, 2010, p. 199, grifos do autor). 
331 “Ora, a mulher sempre foi, senão a escrava do homem ao menos sua vassala; os dois sexos nunca partilharam o 

mundo em igualdade de condições; e ainda hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher arca com um pesado 

handicap. Em quase nenhum país, seu estatuto legal é idêntico ao do homem e muitas vezes este último a prejudica 

consideravelmente. Mesmo quando os direitos lhe são abstratamente reconhecidos, um longo hábito impede que 

encontrem nos costumes sua expressão concreta. Economicamente, homens e mulheres constituem como que duas 

castas; em igualdade de condições, os primeiros têm situações mais vantajosas, salários mais altos, maiores 

possibilidades de êxito que suas concorrentes recém-chegadas. Ocupam na indústria, na política etc., maior número de 

lugares e os postos mais importantes. Além dos poderes concretos que possuem, revestem-se de um prestígio cuja 

tradição a educação da criança mantém: o presente envolve o passado e no passado toda a história foi feita pelos 

homens. No momento em que as mulheres começam a tomar parte na elaboração do mundo, esse mundo é ainda um 

mundo que pertence aos homens. Eles bem o sabem, elas mal duvidam. Recursar ser o Outro, recusar a cumplicidade 

com o homem seria para elas renunciar a todas as vantagens que a aliança com a casta superior pode conferir-lhes. O 

homem suserano protegerá materialmente a mulher vassala e se encarregará de lhe justificar a existência: com o risco 

econômico, ela esquiva o risco metafísico de uma liberdade que deve inventar seus fins sem auxílios. Efetivamente, 

ao lado da pretensão de todo indivíduos de se afirmar como sujeito, que é uma pretensão ética, há também a tentação 

de fugir de sua liberdade e de constituir-se em coisa. É um caminho nefasto porque passivo, alienado, perdido, e então 

esse indivíduo é presa de vontades estranhas, cortado de sua transcendência, frustrado de todo valor. Mas é um caminho 

fácil: evitam-se com ele a angústia e a tensão da existência autenticamente assumida.” (BEAUVOIR, 1970, p. 15).       
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sobre os demais sujeitos, sendo problemático nesse ponto o relacionamento ainda intrínseco entre 

o Estado e as religiões católica e protestante, bem como a disparidade representativa no corpo 

legislativo. 

Assim, temos as mulheres afastadas ou sem o poder de decisão necessário para discutir as 

questões sexuais e corporais que lhe são afetas, como a interrupção da gravidez, por exemplo, 

impossibilitando a manifestação autêntica da liberdade e sexualidade das mulheres nas decisões 

políticas tomadas nessa seara (BIROLI, 2014, p. 44)332. Da mesma forma, os transexuais e travestis 

são silenciados nas pautas que versam sobre o exercício da sua sexualidade e o seu reconhecimento.  

Nesse sentido, no que tange à sexualidade, conferem-se aos homens a prerrogativa de 

sujeitos, enquanto aos demais grupos a condição de objetos. Dessa forma, para além do poder 

econômico e social, no que tange à elaboração e interpretação do ordenamento jurídico, bem como 

à cultura de dominação masculina instituída, relativamente à sexualidade, aos homens é conferida 

a “capacidade de controle”333, enquanto às demais pessoas aplica-se o determinismo, em 

conformidade com o gênero, ou a ausência de sua identificação. 

Desde a Grécia antiga, a Ciência se presta a ser um instrumento epistemológico, e como tal, 

sedimentador de verdades universalizáveis, para regramento do uso do corpo334. Assim o é, pois, 

                                                 
332 “O que está em questão é a impossibilidade da expressão de uma sexualidade ‘autêntica’ e livre enquanto 

permanecerem as estruturas sociais de dominação. Mas o direito das mulheres ao aborto e ao controle da sexualidade 

e sua capacidade reprodutiva pode ser pensado como fundamental para a cidadania igual de mulheres e homens. Sua 

negação retira às mulheres o domínio sobre seu corpo, restringindo também seu direito à privacidade na decisão sobre 

questões de forte relevância ética e moral para os indivíduos. Quando essa forma da privacidade e da intimidade, que 

garante a autonomia das mulheres na decisão sobre seu corpo e sobre questões relevantes para sua identidade, não é 

garantida, os direitos individuais são restritos. As formas de controle que assim se definem são, quase sempre, 

determinadas não por agendas feministas favoráveis à reconstrução das relações afetivas e sexuais, mas por agendas 

morais de grupos religiosos ou tradicionalistas, que tendem a operar contrariamente a relações de gênero mais 

igualitárias e à autonomia das mulheres”. (BIROLI, 2014, p. 44).   
333 Ronald Dworkin desenvolve a ideia de (auto)controle, reconhecendo a presença dele nas situações em que as 

decisões tomadas por um indivíduo não são determinadas por forças externas: “It supposes that someone is not in 

control when his decision is determined by external forces in the way determinism holds that all behavior is. I shall 

call this the ‘causal’ sense of control because it makes judgmental responsibility turn on the ultimate, originating 

historical causes of decision. We are in control when the causal chain that explains how we act travels back only to an 

impulse of our own will, not when it travels further back only to an impulse of our own will, not when it travels further 

back to past states and events that, together with natural laws, explain that acts of will. There is an alternate 

understanding of what it means to be in control. On this different view, an agent is in control when he is conscious of 

facing and making a decision, when no one else is making that decision through and for him, and when he has the 

capacities to form true beliefs about de world and to match his decisions to his normative personality – his settled 

desires, ambitions and convictions. This is the ‘capacity’ sense of control.” (DWORKIN, 2006, p. 228).  
334 “A reflexão moral dos gregos sobre o comportamento sexual não procurou justificar interdições, mas estilizar uma 

liberdade: aquela que o homem ‘livre’ exerce em sua atividade. Daí o que pode passar à primeira vista, por paradoxo: 

os gregos praticaram, aceitaram e valorizaram as relações entre homens e rapazes: e, contudo, seus filósofos 

conceberam e edificaram, a esse respeito, uma moral da abstenção. Eles admitiram perfeitamente que um homem 

casado pudesse procurar seus prazeres sexuais fora do casamento e, no entanto, seus moralistas conceberam o princípio 
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no próprio juramento hipocrático, dispôs-se a impedir a prática médica para a interrupção da 

gravidez. 

Para os gregos a liberdade consistia na temperança ou na capacidade que o indivíduo tinha 

de controlar seus desejos335. Contudo a medida dos desejos e, consequentemente, sua limitação 

passou a ser buscada e doutrinada na filosofia, ciências, religião e cultura. Dessa forma, passou-se 

a universalizar-se um padrão de temperança e comedimento que se converteram, posteriormente, 

em regras morais e em regras jurídicas336.  

A liberdade, então, era direito conferido tão somente aos homens (como visto, algumas 

mulheres exerciam a prostituição como forma de se alcançar a liberdade, para não se encontrarem 

subjugadas às ordens advindas do marido)337. Tal modelo sedimentou-se atravessando os 

séculos338.  

No século XIX, com reflexos no século XX, como visto no tópico 1.2, tem-se o forte 

desenvolvimento das ciências em torno da sexualidade, com a fixação de padrões de conduta e, a 

consequente patologização das condutas indesejáveis, bem como a marginalização ou 

estigmatização dos indivíduos. As ciências contribuíram incisivamente para a restrição da 

autodeterminação e da liberdade dos indivíduos339, uma vez que seus primados teóricos subsistem, 

                                                 
de uma vida matrimonial em que o marido só teria relação com a própria esposa. Eles jamais conceberam o prazer 

sexual como um mal em si mesmo ou podendo fazer parte dos estigmas naturais de um pecado; e, contudo, seus 

médicos se inquietaram com as relações entre a atividade sexual e a saúde, e desenvolveram toda uma reflexão sobre 

os perigos de sua prática”. (FOUCAULT, 1984, p. 89). Contudo, diferentemente da ciência que ascendeu com o 

vitorianismo, a ciência grega não impunha a limitação do uso do corpo pela abstenção da prática, mas sim pelo 

equilíbrio do uso, vigiando-se para o não cometimento de excessos. (FOUCAULT, 1984, p. 106). 
335 Como visto no tópico 1.2. 
336 “A atitude do indivíduo em relação a si mesmo, a maneira pela qual ele garante sua própria liberdade no que diz 

respeito aos seus desejos, a forma de soberania que ele exerce sobre si, são elementos constitutivos da felicidade e da 

boa ordem da cidade”. (FOUCAULT, 1984, p. 74). 
337 Antes mesmo da civilização grega, os papéis atribuídos ao sexo e gênero já se apresentavam delimitados, como 

visto nos tópicos 1.1 e 1.2.  
338 “Ocasiões em que às mulheres era dada autonomia para decidir o próprio casamento só podem ser descritas como 

raridades sócio-antropológicas”. (ENDJSO, 2014, p. 87) 
339 “O vitorianismo também atacou o aborto, que anteriormente não tinha sido matéria de preocupação especial do 

governo. Novamente a argumentação se pautava pela necessidade de desestimular a sexualidade qualificando a 

gravidez indesejada como castigo, sem possibilidade de defesa ou escapatória. Agora essa acusação falava mais alto 

do que argumentos sobre a vida do feto e justificava o amplo ataque legal ao aborto. A partir da década de 1830, sob 

os auspícios do clero protestante, a maioria dos estados norte-americanos aprovou novas leis, e muitos governos 

europeus também baniram a prática, invariavelmente prendendo as pessoas que realizavam abortos (às vezes, médicos, 

mas em geral parteiras). Ações desse tipo contavam com total apoio da maior parte dos profissionais da área médica, 

convencidos dos perigosos efeitos da sexualidade incontrolada e que também se ressentiam da atuação de determinadas 

pessoas, vistas por eles como marginais, caso das parteiras, que historicamente participavam dos procedimentos 

cirúrgicos abortivos”. (STEARNS, 2010, p. 163) 
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manifestando-se tanto na ordem moral e social quanto na ordem política e jurídica, razão pela qual 

pugnam por reflexões constantes. 

Contudo, com o desenvolvimento das teorias feministas, sobretudo pela difusão de obras 

literárias, a autodeterminação (como direito dirigido somente aos homens, reconhecida a sua 

condição de sujeito, sobretudo pelo acesso a política, a qual era restringida às mulheres) passa a 

pautar o discurso para além dos movimentos sufragistas como parte do rompimento com o discurso 

vitoriano. O reconhecimento à obtenção do prazer feminino e ao direito ao uso do corpo 

protagonizam o embate dos feminismos à dominação masculina. 

Nesse ponto, encontramos a prostituição como o ponto sensível de cisão dos discursos e 

teorias feministas. Pois, nas diversas correntes em que se manifesta, há a defesa da prostituição 

como autodeterminação, decorrendo, assim, da liberdade da mulher de escolher como dispor do 

próprio corpo, inclusive mediante o trabalho sexual, em contraponto à concepção de que a 

prostituição é mais um instrumento de dominação masculina, como defende Andrea Dworkin 

(1992) e outras teóricas e teóricos (SWAIN, 2004340; ZIÁURRIZ, 2011341; GUTIÉRREZ, 2009; 

MARTÍN-PALOMINO, RAMOS, 2014), sendo uma forma de exploração sexual, a ser combatida, 

sobretudo, mediante a criminalização da demanda masculina (o que, como visto no Capítulo 2, 

fundamentou a adoção do modelo nórdico – criminalização da clientela – em diversos países).  

Tais vertentes feministas, representam o “pensamento político hegemônico” (MARTÍN, 

2013, p. 55) presente nas organizações internacionais, que pretende a universalização conceitual, 

relacionando a prostituição à exploração sexual342. E para que se reconheça como institutos 

                                                 
340 “A prostituição, ou seja, a venda de corpos, forçada ou não, é talvez a maior violência social cometida contra as 

mulheres. Esta violência é agudizada por sua total banalização; mais ainda, a profissionalização da prostituição, que 

acolhe adeptos mesmo entre as feministas, define a apropriação e a “mercantilização” total das mulheres como um 

trabalho, que seria tão estatutário e dignificante quanto qualquer outro. A simples classificação “trabalho” promove a 

compra de mulheres – momentânea ou permanente, como no caso das meninas raptadas, violentadas e prostituídas – a 

um nível de mercado, de justificação monetária, de inserção nos mecanismos de produção e reprodução do social.” 

(SWAIN, 2004, p. 24). 
341 “La prostitución entendida y consentida como “trabajo”, facilita que la industria del sexo expanda sus negocios y 

ponga en grave peligro a las mujeres, niñas y jóvenes. No se trata de un simple fenómeno migratorio o turístico, o una 

manera de hacerse de dinero fácil; es una forma de perpetuar estereotipos de que sus cuerpos son para el placer sexual 

de los hombres, se les trata como una mercancía que se puede comprar, vender o alquilar, incluso hasta matar 

(feminicidio). Exigimos que se garanticen a todas las mujeres, niñas, y jóvenes una vida libre de violencia y todos sus 

derechos sociales, económicos y culturales, mediante mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, porque sus vidas 

y sus cuerpos no son mercancías, ni sus vaginas, bocas o anos son instrumentos de trabajo”. (ZIÁURRIZ, 2011, p. 

309).  
342 Rocío Medina Martín reconhece a presença do pensamento feminista hegemônico, especialmente, nas correntes 

feministas presentes na Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco 

Mundial, no âmbito externo, e, internamente, institucionalizada, sob a denominação de “políticas de igualdade de 

gênero” com pretensões universais ou universalizáveis: “Entenderlos como hegemónicos no implica desconocer o 
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diversos, situando-se a primeira no campo dos direitos fundamentais, como atividade profissional 

praticada, desde a Antiguidade, e a segunda como o abuso e o vilipêndio ao direito à 

autodeterminação, é necessário que se rompa com a pretensão universalizável de uma corrente 

feminista, pautada em uma moral sexual que objetifica as mulheres pela diversidade de suas formas 

de existência (o que implica a atuação de causas diversas) (MARTÍN, 2013, p. 63). 

Nesse sentido, filio-me às primeiras concepções, por entender que a prática da prostituição 

(embora possa encontrar causas exógenas, como por exemplo, de ordem psicológica, social ou 

econômica) decorre da autonomia da vontade, dentro do restrito espectro de liberdades possíveis 

próprios de sociedades desiguais como a nossa343, enquanto a exploração sexual não advém da 

escolha da mulher, havendo a coação ou fraude para a prática sexual remunerada. Apesar dessa 

distinção, há, de forma inconstitucional e ilegal, a atuação de agentes públicos que violam ou 

negam o reconhecimento de direitos às trabalhadoras sexuais, em virtude da arbitrária vinculação 

destas à condição de exploradas sexuais.  

Deve-se considerar, portanto, nos casos em que não há exploração sexual, a autonomia das 

mulheres por optarem pelo trabalho sexual, ainda que se afigure a “ausência de outras alternativas”, 

residindo aí a autodeterminação. Nesse sentido, Zigmunt Bauman: 

 

O que chamamos de “relações materiais”, digamos assim, manipula as 

probabilidades das escolhas humanas. Elas tornam algumas decisões mais custosas e 

arriscadas para quem as toma do que suas alternativas. E, de alguma forma, há algumas 

menos agradáveis de serem tomadas e assumidas para um grande número de pessoas. As 

relações materiais, contudo, não “determinam” as escolhas, elas não as tornam inevitáveis 

e inescapáveis. Podem limitar de forma severa a probabilidade de algumas opções, mas 

não podem suprimi-las. Nem nos campos de concentração, os regimes totalitários 

conseguiram fazer isso. (BAUMAN, 2010). 

                                                 
desmerecer sus aportes y análisis, sino reconocer que estos postulados han poseído y/o poseen em la actualidad certa 

capacidad de enunciación política y um reconocimiento de estatus científico de los cuales carecen otras propuestas 

feministas – en el caso de que sean consideradas como tal por los primeros – así como interpretarlos en tanto 

conocimiento situado no siempre aplicable a otras realidades históricas e cosmovisiones diversas”. (MARTÍN, 2013, 

p. 56).      
343 “Embora acreditamos que devam existir mulheres que são forçadas a entrar na atividade da prostituição contra sua 

vontade, até agora, não encontramos nenhuma em nosso trabalho de campo. Porque, então, entram e continuam no 

ramo? Em geral, tem uma razão predominante: frente às outras opções de trabalho, a prostituição é vista como maneira 

mais eficaz de garantir a essas mulheres uma verba suficiente não só para sobreviver, mas para ensaiar uma ascensão 

sócioeconômica. Neste contexto, é importante notar que todas nossas informantes reportam ter acesso a outras 

oportunidades de emprego e muitas têm trabalhado com carteira assinada. Contudo, a maioria exercia ocupações que 

pagam por volta de um salário mínimo por uma jornada de mais que 40 horas semanais. Neste contexto, é mister 

salientar que ainda não temos encontrado nenhum caso de mulher que ganhe menos que um salário mínimo com 

jornada semelhante na venda de serviços sexuais, mesmo nos lugares onde o trabalho sexual é mais desvalorizado”. 

(SILVA, BLANCHETTE, 2009). 
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Sobre a autodeterminação para o exercício da prostituição, Barbara Kavemann (2007, p. 

13), diferencia a possibilidade de escolha em três aspectos distintos. O primeiro, ao qual denomina 

prostituição voluntária, decorre da escolha da pessoa, após a verificação de outras possibilidades 

de inserção no mercado de trabalho. O segundo, ao qual a autora denomina zona gris, decorre da 

existência de débitos, necessidades financeiras urgentes ou de algum problema psíquico que levam 

a pessoa a prestar serviços sexuais. O terceiro é a prostituição forçada, envolvendo violência, não 

se conferindo à pessoa a possibilidade de escolha. 

Penso ter a autora desconsiderado, quando da análise da prostituição voluntária, o desejo 

da pessoa em prestar serviços sexuais remunerados, sem que se analise a existência de outras 

oportunidades profissionais disponíveis, ou seja, a pessoa se prostitui por prazer ou por que é a sua 

aspiração profissional ser prostituta. Há diversas pessoas que ingressam na prostituição sem ter 

cogitado o exercício de outras profissões. Isso porque, caso se permaneça a pensar que a 

prostituição sempre decorre da ausência de outras opções, perpetua-se a estigmatização. 

O segundo aspecto citado pela autora também fomenta a estigmatização, embora sejam 

verificáveis, mas não somente na prostituição. A existência de débitos e necessidades financeiras 

urgentes, mas também, a necessidade de sobrevivência é o que fomenta o ingresso da maioria das 

pessoas no mercado de trabalho, é o que sujeita os trabalhadores a seguirem em empregos que 

precarizam sua saúde, vida social, capacidade intelectual, não sendo esta uma motivação para o 

trabalho somente atribuível às prostitutas. O que a autora denomina “problemas psíquicos” são 

causas internas, de ordem consciente e inconsciente, que nos impulsionam em quase todas as 

instâncias da nossa vida.  

Verifica-se, por exemplo, a partir de relatos de profissionais do sexo, que várias delas 

apresentam um histórico de abuso sexual ou algum problema de ordem familiar que as inclinou a 

uma concepção destoante dos padrões morais fixados como corretos (universalizados). Contudo, 

como visto no tópico 2.2, a moral sexual ainda difundida socialmente, encontra uma razão de ser 

de sua construção, não se podendo continuar a fixar atavicamente as pessoas que seguirão por um 

ou outro caminho em suas vidas, a partir de suas experiências psíquicas.  

Finalmente, o terceiro aspecto citado pela autora, em consonância com os discursos 

feministas contrários à prostituição, manifesta a tratativa que se confere à prostituição de ser uma 
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espécie de exploração sexual, o que, como visto, é equívoco, por se tratarem de institutos diferentes, 

sendo a autonomia da vontade o principal fator que os diferem. 

O fundamento para a regulação da prostituição na Alemanha344, resulta do reconhecimento 

da sua expressão como autodeterminação, e, sendo assim, como direito, sobretudo, por não violar 

direitos de outras pessoas. Assim, conforme reportado pelo Governo Federal alemão (GERMANY, 

2007) acerca dos impactos da lei que regulamenta o exercício da profissão, a autodeterminação, 

nos Estados Democráticos de Direito, é uma expressão da dignidade humana e das concepções 

subjetivas de dignidade, o que envolve as decisões que uma pessoa adota sobre a sua sexualidade. 

Registro que, segundo o relatório, há uma superação da visão moral que se tem sobre a prostituição, 

reconhecendo-a como um trabalho como outro qualquer345. 

A afirmação de ser o trabalho sexual ser como qualquer outro trabalho, deve ser 

considerada, sob diversas ressalvas.  

A interpretação supra guarda consonância com a ordem constitucional brasileira, que dispõe 

no artigo 5º, XIII (BRASIL, 1988), ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer346, observados os fundamentos de 

valorização do trabalho humano e valor social da livre iniciativa. A norma constante do artigo 5º, 

                                                 
344 Vide tópico 2.4. 
345 “The characteristic feature of a free democratic state ruled by law is its respect for each individual’s autonomous 

decisions, as long as these do not violate another person’s legally protected interests. In a state which is neutral as 

regards weltanschauung, as reflected in the German Basic Law, the law must respect a person’s voluntary, autonomous 

decision to engage in prostitution as long as it does not violate any rights of others. Engaging in prostitution on one’s 

own authority does not automatically violate a prostitute’s human dignity. Since free self-determination is an 

expression of human dignity, individuals first and foremost decide for themselves what “dignity” means for them. 

Even morally reprehensible action does not lead to the loss of human dignity. Individual freedom only reaches its 

limitations when the legally protected interests of others or those of the general public are interfered with. It is not the 

task of the state to protect people from the consequences of their own decisions if these are based on free self-

determination. Freedom in the context of the right to sexual self-determination means that each individual is freely 

able to decide “whether”, “when” and “how” to engage in sexual relations. Today, prostitution, like any other 

occupation to build up and sustain one’s livelihood, is thus protected under Article 12 para. 1 Basic Law”. 

(GERMANY, 2007) 
346 “A Constituição se refere textualmente à liberdade de trabalho, profissão ou ofício sem distinguir claramente entre 

os três conceitos. Trabalho, aqui, deve ser compreendido no sentido amplo, como exercício de atividade social regular, 

remunerada e sistemática. Assim compreendida, a liberdade de trabalho torna-se pressuposto da liberdade de profissão 

ou ofício: antes de escolher entre as diversas profissões ou ofícios, a pessoa deve decidir se pretende trabalhar ou não, 

seja porque pretenda viver da renda que eventualmente tenha, seja porque pretenda desenvolver um estilo clochard ou 

hippie de ser. Caso opte pelo trabalho, surge o direito à escolha da profissão e, em seguida, o de exercício da profissão. 

A liberdade de escolha da profissão implica, entre outros direitos correlatos, o de acesso à formação escolar 

correspondente, o de preparação técnica e às modalidades de aprendizagem e de prática profissional necessários, e o 

de mudar de profissão. A liberdade de exercício, por sua vez, inclui o direito de obter, sem impedimentos ou 

discriminações, as habilitações legais, o de escolher o lugar onde a profissão será exercida e o de inscrição nas 

associações profissionais”. (LYNCH, 2009, p. 118).   
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XIII, da Constituição da República, é reforçada pelo parágrafo único do artigo 170, pelo qual “é 

assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. (BRASIL, 1988). 

Considerando-se que o modelo penal brasileiro não criminalizou o exercício da 

prostituição, conforme visto no tópico 2.5, é lícito o exercício do trabalho sexual, não se podendo 

relegar às trabalhadoras sexuais a invisibilidade, por contrariedade ao disposto nas normas 

supracitadas. Acrescente-se, como mencionado outrora, a previsão na Classificação Brasileira de 

Ocupações (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2002) e a ausência de outras normas que versem 

sobre a matéria.   

Contudo, deve-se considerar as peculiaridades do trabalho sexual, quais sejam, a exigência 

da adoção de medidas de saúde e higiene, para proteção das profissionais e dos clientes, 

considerando-se a necessidade de utilização de “equipamentos de proteção individual”, 

notadamente, preservativos, sob o risco de se trabalhar em condições insalubres, bem como o 

próprio ambiente em que o trabalho é exercido; além de requerer proteção no que tange às 

violências praticadas por clientes contra as trabalhadoras, conforme descrição constante da 

Classificação Brasileira de Ocupações, a qual, lembre-se, foi elaborada com participação de 

trabalhadoras sexuais e respectivos coletivos, bem como com a participação de estudiosos sobre o 

tema que já acompanham o desempenho do trabalho sexual, há anos, no Brasil: 

 

Condições gerais de exercício 

Trabalham por conta própria, em locais diversos e horários irregulares. No 

exercício de algumas das atividades podem estar expostos à intempéries e a discriminação 

social. Há ainda riscos de contágios de DST, e maus-tratos, violência de rua e morte. 

 

Formação e experiência 

Para o exercício profissional requer-se que os trabalhadores participem de 

oficinas sobre sexo seguro, o acesso à profissão é restrito aos maiores de dezoito anos; a 

escolaridade média está na faixa de quarta a sétima séries do ensino fundamental. 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2002).  

   

Observe-se o registro constante da classificação da exposição das trabalhadoras à 

discriminação social, o que ressalta que o trabalho sexual, a despeito de ser sim um trabalho, não 

ser considerado como um trabalho como outro qualquer, em virtude da questão moral que o 

permeia. Entretanto, essa questão moral não pode ser empecilho para o seu reconhecimento como 

trabalho, pois este não é lícito, é reconhecido pelo Ministério do Trabalho (2002) e é direito 
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fundamental social347, fulcrado no direito à igualdade que todos os trabalhadores tem. A questão 

moral deve ser objeto de políticas educacionais e culturais de reconhecimento, a ser implementadas 

pelo Poder Público, pelas próprias trabalhadoras sexuais individualmente ou por coletivos e pela 

própria sociedade, em processo de conscientização, o qual é lento, mas, possível de ser alcançado, 

desde que a prática se naturalize na ordem trabalhista brasileira.  

Nesse sentido, o Estado deve atuar como protetor das trabalhadoras sexuais, e não como 

mais uma fonte de violência, discriminação e maus tratos, por vedação expressa constitucional 

nesse sentido.  

Qualquer constrangimento que se imponha às trabalhadoras sexuais, violência ou grave 

ameaça, seja praticado pelo Estado, seja praticado por clientes, seja praticado pela sociedade, deve 

ser restringido, havendo norma para tanto, qual seja, o artigo 197, I, do Código Penal:   

 

Atentado contra a liberdade de trabalho 

Art. 197 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça: 

I - a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou 

não trabalhar durante certo período ou em determinados dias: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à 

violência; [...]. (BRASIL, 1940). 

 

O reconhecimento da fundamentalidade do direito ao trabalho sexual representa a 

concessão política do habeas corpus348 às profissionais sexuais, inserindo-se como prerrogativa 

para o reconhecimento dessas pessoas como sujeitos, em uma sociedade que alça a dignidade 

conferida pelo trabalho como fundamental para o sentido da existência humana349. 

                                                 
347 “Uma importante forma de caracterizar um direito como fundamental prende-se a sua contribuição para a 

dignificação do homem, que se projeta na liberdade individual, no convívio social e em todas as esferas possíveis de 

alcançar a plenitude do desenvolvimento humano, daí porque os direitos sociais são fundamentais, atingindo também 

as pessoas na produção e pontencialização de sua personalidade. Assim, enquanto os direitos de liberdade permitem 

uma expansão humana, os direitos de igualdade permitem a progressão do desenvolvimento alcançado com essa 

expansão, vinculando-os umbilicalmente. Além disso, a evolução humana aprofundou o significado da expressão ‘vida 

digna’, não sendo permitido ao homem distrair-se apenas na garantida da liberdade atual, esquecendo-se que os direitos 

sociais podem ser a garantia de que a liberdade futura se realize”. (ARRUDA, 1998).   
348 “Que justamente o Habeas corpus, entre os vários procedimentos jurisdicionais voltados à proteção da liberdade 

individual, recebesse forma de lei e se tornasse, assim, inseparável da história da democracia ocidental, seguramente 

deve-se a circunstâncias acidentais; mas é também certo que, deste modo, a nascente democracia europeia colocava 

no centro de sua luta com o absolutismo não bíos, a vida qualificada de cidadão, mas zoé, a vida nua em seu anonimato, 

apanhada, como tal, no bando soberano. [...]. Corpus é um ser bifronte, portador tanto da sujeição ao poder soberano 

quanto das liberdades individuais ”. (AGAMBEN, 2002, p. 130) 
349 “A Constituição de 1988 erigiu os direitos sociais a um patamar expressivo, capaz de vincular a interpretação das 

normas hierarquicamente inferiores e até mesmo a interpretação das próprias normas constitucionais ao crivo da função 

social. Tal fato torna-se significativo no tocante aos direitos trabalhistas, uma vez que, juntamente com a soberania, a 

cidadania, o pluralismo político e a dignidade da pessoa humana, princípios fundamentais de todo o texto 
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Dessa forma, considerado o tratamento normativo conferido à prostituição em si pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, conforme visto no tópico 2.2, qual seja, a ausência de previsão 

legal sobre a ilegalidade de sua prática, não se pode relegar às trabalhadoras sexuais a 

invisibilidade, por contrariedade ao disposto nas normas supracitadas, bem como à inscrição 

contida no artigo 5º, XIII, da Constituição da República, in verbis: “é livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. 

(BRASIL, 1988).    

Assim, para o direito brasileiro, é direito fundamental o livre exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão, atendidos os preceitos legais fixados para o seu desempenho. Nesse sentido, 

trata-se de norma com aplicação imediata, tendo em vista o disposto no artigo 5º, §1º, da 

Constituição da República: § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata350.  

Assim, há que se reconhecer a legalidade do exercício do trabalho sexual como trabalho, 

ofício e profissão, e o reconhecimento da exigibilidade de tal direito, como direito fundamental que 

é. Não pode, portanto, o Direito Constitucional se curvar às interpretações penais e justrabalhistas 

marginalizadoras das trabalhadoras sexuais, por uma inversão interpretativa ilógica, ou seja, é a 

Constituição da República que deve balizar a interpretação do ordenamento jurídico, e não o 

contrário, o que se apresenta manifesto nas diversas decisões colacionadas quando da análise da 

tratativa do trabalho sexual pelos tribunais pátrios351. Daí o caráter equívoco das decisões judiciais 

pátrias que não atribuem qualquer efeito ao trabalho sexual, por relacioná-lo à ilicitude das casas 

de prostituição. Uma: pela falaciosa imbricação entre prostituição e exploração sexual. Duas: pela 

sobreposição civilista contratual e penal a um direito constitucional fundamental.  

                                                 
constitucional, encontram-se os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como suportes básicos sobre os quais 

a Carta Política sustenta a coerência do ordenamento jurídico pátrio”. (ARRUDA, 1998, p. 37).   
350 “Para além disso (e justamente por este motivo), cremos ser possível atribuir ao preceito em exame o efeito de gerar 

uma presunção em favor da aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, de tal 

sorte que eventual recursa de sua aplicação, em virtude da ausência de ato concretizador, deverá (por ser excepcional) 

ser necessariamente fundamentada e justificada, presunção esta que não milita em favor das demais normas 

constitucionais, que, como visto, nem por isso deixarão de ser imediatamente aplicáveis e plenamente eficazes, na 

medida quem que não reclamarem uma interpositivo legislatoris, além de geraram – em qualquer hipótese – uma 

eficácia em grau mínimo. Isto significa, em última análise, que, no concernente aos direitos fundamentais, a 

aplicabilidade imediata e eficácia plena assumem a condição de regra geral, ressalvadas exceções que, para serem 

legítimas, dependem de convincente justificação à luz do caso concreto, no âmbito de uma exegese calcada em cada 

norma de direito fundamental e sempre afinada com os postulados de uma interpretação tópico-sistemática, tal qual 

proposta, entre nós, na já referida e referencial obra de Juarez de Freitas”. (SARLET, 2015, p. 279).    
351 Vide tópico 2.5. 
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Nesse sentido, ainda que não advenha uma norma específica para a regulação do trabalho 

sexual exercido no Brasil, é imperioso que se reconheça que o trabalho em si não deve ser 

interpretado como se fosse crime, o que já é feito, e mais, não se pode impor convicções morais 

pessoais ao conjunto social. Contudo, seria demais, em uma ciência ardilosamente mestra em tornar 

prolixas as coisas mais simples (RESTREPO, 2013, p. 38), exigir dos intérpretes dedução tão 

lógica. Decorre, portanto, daí a necessidade de se reivindicar a modificação dos dispositivos penais 

que versam sobre a prostituição para que se atenham aos casos em que há, de fato, exploração 

sexual, observada a capacidade das pessoas que exercem o trabalho sexual, e o tráfico de pessoas, 

o que será abordado no próximo tópico. 

De outra forma, não sendo realizada a modificação do Código Penal ou não sendo 

regulamentado o trabalho sexual (pela pauta anti-eleitoreira e contramajoritária da matéria), pode-

se pugnar judicialmente o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 228, caput, do Código 

Penal, pela correlação que faz entre prostituição e exploração sexual:  “Art. 228.  Induzir ou atrair 

alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que 

alguém a abandone [...]. (BRASIL, 1940). 

O instrumento processual disponível para tanto seria a ação direta de inconstitucionalidade, 

e não a ação de descumprimento de preceito fundamental, pois, embora o Código Penal seja de 

1940, a norma que modificou o artigo supramencionada data de 2009, Lei nº 12.015352.  

Considerando-se, portanto, as ópticas liberal, social e democrática de atuação estatal frente 

aos direitos fundamentais, observe-se que o direito ao trabalho sexual deve ser triplamente 

reconhecido, seja pela necessária abstenção estatal na esfera de liberdade de escolha e exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, inscritos na Constituição sob os fundamentos da livre 

inciativa e da valorização do trabalho, seja pela necessidade social de promoção do direito à 

igualdade, a partir do reconhecimento do trabalho sexual como tal, seja pelo fundamento 

democrático que embasa toda a carta constitucional353. 

                                                 
352 “É essencial que haja uma mudança de mentalidade nos aplicadores das normas inerentes aos direitos fundamentais, 

visto que a interpretação formal do direito e a aplicação estática da lei não são condutas compatíveis com o papel do 

Judiciário como representante de um poder constitucional”. (ARRUDA, 1998).  
353 “Logo, ao falar em direito fundamental, deve-se afastar a ideia de supressão de um direito em nome de outro. Se 

ambos têm a característica de fundamentalidade é porque são aquilatados como importantes ao desenvolvimento do 

homem, de modo a assegurar a dignidade cabível a cada ser humano individual e socialmente, seja na esfera da 

liberdade, seja no campo dos direitos sociais, ou ainda na convivência harmoniosa e fraterna”. (ARRUDA, 1998, p. 

38).  
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Nesse sentido, o exercício dos direitos sexuais estão intrinsecamente relacionados à 

autodeterminação, sendo o dever do seu reconhecimento inerente à dignidade humana e à 

fundamentalidade de tais direitos354. 

Considerando-se os argumentos utilizados no presente trabalho, entendo que o trabalho 

sexual, e este só pode ser concebida como tal em decorrência da autonomia da vontade das próprias 

trabalhadoras355, sem coação ou fraude por outrem, hipóteses em que se configura a exploração 

sexual, como atividade econômica decorrente do direito à autodeterminação das pessoas. Somente 

a partir do questionamento da rígida moral sexual imposta, que condena os comportamentos 

desviantes dos padrões sociais fixados em decorrência da dominação masculina, é que se poderá 

alcançar reflexões francas para a utilização do corpo em conformidade com as escolhas pessoais356.  

  

4.3 O dever de tutela estatal às trabalhadoras do sexo 

 

O primeiro questionamento que se faz ao se propor a regulação do trabalho sexual é: Por 

que regular? Seria vantajoso às trabalhadoras sexuais cuja conduta é invisível aos olhos do Estado 

se sujeitarem a um regime normativo que regulamente a sua atividade?357 

                                                 
354 Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.277/DF (BRASIL, 2011), manifestando-se nos seguintes termos: “A inexistência de expressa 

vedação constitucional à formação de uma união homoafetiva, a constatação de sua aproximação às características e 

finalidades das demais formas de entidades familiares e a sua compatibilidade, a priori, com os fundamentos 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação do desenvolvimento do indivíduo, 

da segurança jurídica, da igualdade e da vedação à discriminação por sexo e, em sentido mais amplo, por orientação 

sexual, apontam para a possibilidade de proteção e de reconhecimento jurídico da união entre pessoas do mesmo sexo 

no atual estágio de nosso constitucionalismo. [...]. As garantias de liberdade religiosa e do Estado Laico impedem que 

concepções morais religiosas guiem o tratamento estatal dispensado a direitos fundamentais, tais como o direito à 

dignidade da pessoa humana, o direito à autodeterminação, o direito à privacidade e o direito à liberdade de orientação 

sexual.”.    
355 Ainda que por necessidade, frise-se, que é o que leva quase todas as pessoas a trabalharem.  
356 “Portanto, não referir uma história da sexualidade à instância do sexo; mostrar, porém, como “o sexo” se encontra 

na dependência histórica da sexualidade. Não situar o sexo do lado do real e a sexualidade do lado das ideias confusas 

e ilusões; a sexualidade é uma figura histórica muito real, e foi ela que suscitou, como elemento especulativo necessário 

ao seu funcionamento, a noção do sexo. Não acreditar que dizendo-se sim ao sexo se está dizendo não ao poder; ao 

contrário, se está seguindo a linha do dispositivo geral da sexualidade. Se, por uma inversão tática dos diversos 

mecanismos da sexualidade, quisermos opor os corpos, os prazeres, os saberes, em sua multiplicidade e sua 

possibilidade de resistência às captações do poder, será com relação à instância do sexo que deveremos liberar-nos. 

Contra o dispositivo da sexualidade, o ponto de apoio do contra-ataque não deve ser o sexo-desejo, mas os corpos e os 

prazeres”. (FOUCAULT, 1988, p. 147) 
357 “Em alguns países o Estado tenta controlar a vida sexual dos cidadãos extrapolando princípios religiosos, algo que 

evidentemente afetará o grau em que os cidadãos seguirão as regras tradicionais de conduta sexual. Mas, ao mesmo 

tempo que cada vez mais países permitem a seus habitantes fazer o que quiserem, as possibilidades de controlar a vida 

sexual das pessoas torna-se mais presente à medida que o aparelho estatal se faz mais abrangente e mais efetivo. Ainda 

que, em geral, no passado os mandamentos e proibições fossem mais fortes, as religiões e o poder estatal tinham menos 

possibilidades de acompanhar sua consecução”. (ENDJSO, Dag Oistein, 2014, p. 24) 
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Se considerarmos que a visão do Direito preponderante é a visão punitivista a primeira 

resposta seria negativa. Contudo, é necessário que se pense o Direito sob o ponto de vista 

afirmativo, protecionista, constitucional. Os questionamentos dirigidos ao Direito que já eram 

feitos quando da fixação de direitos fundamentais, quando da regulação de ações afirmativas, 

abrem outros pontos de atuação das normas, que não somente o sancionatório358. 

Pergunto ainda: É necessária a regulação do trabalho sexual no Brasil? Caso a resposta a 

essa pergunta não seja categórica, em que medida há a regulação do trabalho sexual no 

ordenamento jurídico brasileiro? As normas penais brasileiras que dispõem sobre a prostituição e 

a exploração sexual são compatíveis com as normas constitucionais? 

É inegável que a sociedade necessite das normas para resguardar a sua boa convivência, o 

que é amparado pela teoria política de diversos autores, embora haja correntes de pensamento 

anárquicas. Além disso, a regulação pelo Direito é espécie de reconhecimento, pois, demonstra a 

necessidade de atenção do Estado para o fato social que se apresenta.  

Se, por outro lado, a prostituição não se sujeita ao Direito, ela se apresenta contrária à lógica 

de que o sujeito só existe pelo reconhecimento estatal, pois, apesar da ausência de reconhecimento, 

o trabalho sexual, uma das profissões mais antigas da humanidade, sobrevive, com regras próprias, 

sem o direito. É campo anárquico no seio da sociedade estatal, em pleno funcionamento e de 

improvável (talvez impossível) erradicação.359 Entretanto, a aparente anarquia oculta a atuação 

excepcional do Estado, sob a forma violenta, aproveitando-se da invisibilidade360.  Assim, há a 

                                                 
358 “Mas é chegado o momento de cessar de ver as declarações de direitos como proclamações gratuitas de valores 

eternos metajurídicos, que tendem (na verdade sem muito sucesso) a vincular o legislador ao respeito pelos princípios 

éticos eternos, para então considera-las de acordo com aquela que é a sua função histórica real na formação do moderno 

Estado-nação. As declarações dos direitos representam aquela figura original da inscrição da vida natural na ordem 

jurídico-política do Estado-nação. Aquela vida nua natural que, no antigo regime, era politicamente indiferente e 

pertencia, como fruto da criação, a Deus, e no mundo clássico era (ao menos em aparência) claramente distinta como 

zoé da vida política (bíos), entra agora em primeiro plano na estrutura do Estado e torna-se aliás o fundamento terreno 

de sua legitimidade e de sua soberania” (AGAMBEN, 2002, p. 134).  
359 Michel Foucault propõe a ruptura de se conceber o Direito como instrumento do poder. “Permanecemos presos a 

uma certa imagem do poder-lei, do poder-soberania que os teóricos do direito e a instituição monárquica tão bem 

traçaram. E é desta imagem que precisamos liberar-nos, isto é, do privilégio teórico da lei e da soberania, se quisermos 

fazer uma análise do poder nos meandros concretos e históricos de seus procedimentos. É preciso construir uma 

analítica do poder que não tome mais o direito como modelo e código”. (FOUCAULT, 1988, p. 86). 
360 “Evidentemente, a prevalência da violência nas práticas do Estado pode ser mais ou menos intensa de acordo com 

as circunstâncias em evolução. Mas a mudança de modalidade da violência do Estado deve ser objeto de séria 

investigação histórica, em vez de ofuscar o assunto com a identificação genérica do Estado com o seu decretado 

monopólio da violência”. (MÉSZÁROS, 2015) 
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perpetuação biopolítica totalitária de contraposição do ser puro à vida nua (AGAMBEN, 2002, p. 

137) no submundo ao qual se relega a prostituição e as trabalhadoras nele inseridas361. 

Contudo, esse quadro de violência, invisibilidade e excepcionalidade da atuação estatal é 

reversível, cabendo ao Estado, pelo dever de proteção, eliminar.    

O Direito se apresenta como forma sofisticada de imposição do domínio nas sociedades 

democráticas, pois, em tese, elaborado por representantes do povo, democraticamente eleitos, 

sendo assim, as normas frutos das escolhas sociais. No atual estágio humano, no sistema econômico 

que se apresenta hegemonicamente nas sociedades ocidentais, é impossível se pensar na ab-rogação 

de todo o Direito ou no funcionamento anárquico da sociedade, sendo necessário que se pense em 

novas formas do seu exercício, formas que contemplem todas as formas de existência362.  

Para verificação do interesse em regular a profissão pelas próprias trabalhadoras do sexo, 

fez-se necessário o contato com diversas profissionais e associações de prostitutas do Brasil, bem 

como a análise das experiências reguladoras em outros países do mundo. 

Para que a proteção estatal se apresente de forma completa e em conformidade com os 

interesses das trabalhadoras sexuais é necessária a oitiva dessas mulheres, tanto no que tange à 

elaboração das normas que lhes dizem respeito quanto no que tange à aplicação, revisão e eficácia 

das referidas normas, não podendo, como, supostamente, pretende o modelo nórdico, relegar a 

essas trabalhadoras a condição de vítima circunstancial ou vítima patriarcal. É preciso atentar-se 

                                                 
361 “Nessa mesma região moral transitam traficantes de droga, ladrões e outras pessoas que deixaram a legalidade. 

Uma prostituta comenta sobre as áreas de prostituição do Rio de Janeiro que já frequentou. A primeira, ela explica, era 

controlada pelos traficantes. A segunda era um pouco mais calma, pois quem mandava lá era a polícia. Entretanto, ela 

diz ‘... tinha um policial lá que matava as mulheres por qualquer besteira’. Um ponto interessante desta fala é que todo 

mundo conhecia o policial, ou melhor, o assassino, mas, apesar disso, ele não era denunciado. As prostitutas parecem 

pensar que se fossem ao tribunal depor jamais ganhariam a causa, pois a palavra de um policial sempre anularia a 

palavra de uma prostituta. Ou seja, elas nunca seriam ouvidas. É por conta disso que ninguém denuncia o policial que 

mata as mulheres na Praça Tiradentes. [...]. O policial é um personagem importante no submundo. Ele tem um papel 

ambíguo pois participa ao mesmo tempo das leis e das regras dos dois mundos: da cidade e do submundo. Ele se 

desloca facilmente nos dois mundos, tirando vantagem em cada situação. De fato, o status que ele tem de um agente 

legal permite que possua e carregue armas e justifica o uso da violência no nome da ‘lei’. Este poder pode ser usado 

para conseguir impunidade quando estiver praticando atos ilegais e ode ser manipulado para combater seus adversários 

na área. Todas estas características fazem do policial um importante e poderoso personagem na hierarquia do 

submundo”. (MÉIS, 2010, p.453-454).   
362 “Pouco importa que se trate ou não de utopia; temos aí um processo bem real de luta; a vida como objeto político 

foi de algum modo tomada ao pé da letra e voltada contra o sistema que tentava controla-la. Foi a vida, muito mais do 

que o direito, que se tornou o objeto das lutas políticas, ainda que estas últimas se formulem através de afirmações de 

direito. O “direito” à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade, à satisfação das necessidades, o “direito” tão incompreensível 

para o sistema jurídico clássico, foi a réplica política a todos esses novos procedimentos de poder que, por sua vez, 

também não fazem parte do direito tradicional da soberania.” (FOUCAULT, 1988, P. 136) 
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às demandas das profissionais. As iniciativas sociais nesse aspecto formam uma rede horizontal de 

proteção das mulheres363, as quais serão analisadas no último capítulo.  

  

4.3.1 Exploração sexual 

 

Embora exista a associação entre a exploração sexual com o exercício da prostituição, como 

feito pelo Código Penal brasileiro364, deve-se ter em mente a necessária diferenciação. A 

exploração sexual, diferentemente da prostituição que se exerce voluntariamente, por iniciativa das 

próprias pessoas, trata-se de violência perpetrada contra pessoas, por via da qual indivíduos ou 

organizações criminosas as coagem à prática de atos sexuais (com uso de violência, fraude ou 

ameaça), e se apropriam do produto da atividade sexual total ou parcialmente. 

A diferença entre a exploração sexual e a prostituição é a voluntariedade da ação. O 

exercício da prostituição, por causas diversas (seja pelo desejo, pela inclinação psíquica, seja pela 

necessidade de sobrevivência, própria do fundamento da maioria dos trabalhos exercidos no 

                                                 
363 “As decisões externas que viabilizam a pilhagem mobilizam os habitantes locais que têm noções de justiça e 

injustiça, quando não de sobrevivência. Eles podem ser povos indígenas, grupos pró-democracia ou movimentos em 

defesa de um problema específico. Nos exemplos anteriores, o Direito local fica fora do alcance do Direito estatal ou 

cosmopolita. Pode envolver alianças ou explorar a contra-hegemonia, mas continua sendo uma força diferente, sem 

fundamentos, como é o caso do Estado de Direito imperial, nas necessidades do desenvolvimento capitalista disfarçado 

de eficiência. As pessoas que tiveram seu senso de justiça desrespeitado ou foram ameaçadas em suas chances de 

sobrevivência (o que é quase sempre a mesma coisa) estão inventando, por meio de redes e grupos, maneiras jurídicas 

e pré-jurídicas de lidar com problemas nocivos à vida e, em última instância, com questões de distribuição de recursos. 

Seus esforços são legitimados pela necessidade social. A reestruturação jurídica inovadora pode ser aquilo que vai 

permitir que deixemos este planeta como legado a nossos netos”. (MATTEI, NADER, 2013, p. 376) 
364 Vide tópico 2.5. Sobre o tema também discorre Guilherme de Souza Nucci (2015, p. 101, grifos do autor): “O 

Código Penal, desde a reforma introduzida pela Lei nº 12.015/2009, adotou a terminologia exploração sexual, sem 

definir e deixando à doutrina e à jurisprudência a incumbência de fazê-lo. Entretanto, nota-se a tendência de se colocar 

na mesma prateleira a exploração sexual e a prostituição. Registre-se: (a) no art. 218-B, consta submeter, induzir ou 

atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual...; (b) no art. 228, figura induzir ou atrair alguém à 

prostituição ou outra forma de exploração sexual...; no art. 229, anota-se manter, por conta própria ou de terceiro, 

estabelecimento em que ocorra exploração sexual..., sendo o título do crime sempre foi casa de prostituição”. 

Contudo, a eficácia das normas é questionada, conforme anota Thaís Campos Silva: “O tipo penal previsto no artigo 

229 proíbe que seja mantido, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja 

ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. O termo utilizado “manter” traduz a ideia de 

habitualidade, permanência no tempo, podendo a manutenção dar-se pelo próprio agente ou por terceiros.  A norma, 

contudo, carece de eficácia. Se por um lado a sociedade defende o moralismo, por outro ela própria o contradiz, 

tolerando pacificamente a existência de tais casas. A hipocrisia social permeia as questões que envolvem a prostituição. 

Na teoria defende-se que manter casa destinada a essa atividade é crime, atenta contra os bons costumes, mas na prática 

as autoridades têm pleno conhecimento das zonas de prostituição de suas cidades, mas nada fazem para que a lei penal 

seja cumprida. A jurisprudência, por essa razão, está dividida. Há julgados que reconhecem que a norma está em 

desuso, que o crime não se adéqua mais à realidade e, portanto, os Tribunais não devem absolver o réu, mas há ainda 

os que entendem pela plena vigência da norma e optam pela condenação do estabelecimento” (SILVA, 2016, p. 75). 
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sistema capitalista), por uma pessoa como produto de sua autodeterminação, seja por que razão for, 

é trabalho sexual, e não exploração sexual365.  

A coibição à exploração sexual encontra registros na Grécia antiga, sob o governo de Sólon, 

em Atenas, no século V a.C, que instituiu punição financeira para os homens que forçavam 

mulheres livres a se prostituírem (LEÃO, 2014, p. 17). É de se ressaltar tal fato, pois, na legislação 

de dois mil e quinhentos anos atrás havia a distinção entre exploração sexual e prostituição, a qual 

foi artificiosamente modificada por imposições morais, imbricando práticas com conotações 

completamente diversas, de forma absurdamente contraditória366.       

Observe-se, e é importante frisar, considerados diversos argumentos no sentido de que a 

prostituição e o seu reconhecimento como trabalho naturalizam a exploração sexual (SWAIN, 

2004), que não estou aqui a defender a inexistência da exploração sexual, por óbvio. O que defendo 

no presente trabalho é a ardil imbricação, tanto normativa quanto teórica, entre exploração sexual 

e prostituição, pior, a estreita relação que se faz entre trabalho sexual e a exploração e a utilização 

desta falácia como fundamento para o não reconhecimento e criminalização do exercício do 

trabalho sexual ou de sua clientela367. 

Tal vitimização forçada e camuflada por valores morais que se pretende impor a todas as 

pessoas relegam as trabalhadoras sexuais a prática de violência de todas as ordens, como já 

                                                 
365 “Desde mi punto de vista, la explicación reside en que el Estado, al entender que la prostitución es una actividad 

cuya moralidad es discutible, le es indiferente que la misma sea ejercida bajo coacción o de forma voluntaria, siendo 

castigable en ambos casos. No obstante, debemos remarcar que nunca puede calificarse una acción de la misma manera 

cuando entra en juego el aspecto de la voluntad del sujeto, pues tal acción es llevada a cabo por el mismo de forma 

consciente, y conforme a sus valores morales, entendiendo que tal acto, desde su punto de vista, no tiene nada de 

reprochable; a diferencia de quien la ejerce bajo coacción o engaño, en cuyo caso vemos que la conducta del proxeneta 

sí que es totalmente reprochable, en tanto el sujeto no decide libremente ejercer la prostitución, sino que un elemento 

subjetivo (el/la proxeneta) merma su capacidad de decisión, atentando no solo contra la libertad sexual de la persona, 

sino también contra sus valores morales.” (MUELA, 2015, p. 07). 
366 De forma bem simplória e com termos estigmatizantes, com os quais não concordo, como “comércio sexual do 

próprio corpo”, o que será explicado no tópico 4.1, Guilherme de Souza Nucci apresenta a contradição da relação entre 

exploração sexual e prostituição:  ”Em suma, confundem-se exploração sexual e prostituição, mas o interessante a 

destacar é o fato de ser atípica a prostituição, quando individualmente exercida, por adulto. Ora, seria então uma forma 

de autoexploração sexual? Se a prostituição é sempre equiparada à exploração sexual, não punir o comércio sexual do 

próprio corpo seria o mesmo que não punir a autoexploração. Por outro lado, legislações estrangeiras, que punem a 

prostituição (como ocorre nos EUA), entram em contradição, pois tornam fato penalmente relevante a autoexploração 

sexual, mas não fazem o mesmo com a autolesão corporal”. (NUCCI, 2015, p. 101, grifos do autor).   
367 “Não se pode negar a existência de autêntica exploração sexual de alguns setores da prostituição, em especial as 

pessoas prostituídas sob controle e fiscalização violenta ou ameaçadora de rufiões. Mas a generalização é 

contraproducente, pois invade o campo exclusivamente moral, vale dizer, a prostituição tornar-se-ia uma forma de 

exploração sexual somente porque deve ser reputada imoral. E mais, um dos mais comuns argumentos apresentando a 

prostituição como forma de exploração sexual parte do movimento feminista, que vê nessa atividade uma dominação 

masculina”. (NUCCI, 2015, p. 103).  
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denunciado nos capítulos anteriores, inclusive social, a qual se manifesta pela discriminação e 

estigma. Essa colocação emudece as próprias trabalhadoras sexuais que necessitam ser ouvidas 

sobre a realidade que permeia o trabalho, bem como a adoção de políticas que visem a sua proteção.  

Devo pontuar que há mulheres que exercem o trabalho sexual não somente como 

manifestação econômica, mas como manifestação da integralidade de sua existência, composta por 

esferas pessoais e sociais, íntimas, do que decorre a impossibilidade de se pautarem construções 

políticas pela moral sexual de dominação, excludentes de manifestações distintas da 

heteronormatividade, não se apresentando a vitimização como forma diversa das discriminações já 

praticadas contra as trabalhadoras sexuais, pela desconsideração de sua autonomia368. 

Nesse sentido, Pye Jakobsson, presidenta da Rede Global de Projetos de Trabalho Sexual 

(Global Network of Sex Works Project) se manifesta sobre parte do movimento feminista que 

também associa o trabalho sexual à exploração: “Elas se acham no direito de falar em nosso nome, 

nos tratam como crianças ingênuas e vulneráveis, o que nos expõe mais ao perigo. Para mim isso 

é o oposto do feminismo”. (MENA, 2017).  

Tem-se, ainda, a interseccionalidade da manifestação da opressão das trabalhadoras sexuais 

pelo arbítrio de agentes estatais, quando a mulher é negra e pobre, sobre a qual pesa, ainda mais, a 

invisibilidade369.  

Relativamente à possibilidade de empresariamento do trabalho sexual, adianto que o atual 

projeto de lei para regulamentação do trabalho sexual, o P.L. n° 4.211/2012 (Projeto de Lei 

Gabriela Leite) não o permite dentre as possibilidades de exercício do trabalho.  

                                                 
368 Como anotado pela psicóloga Maria da Graça Gastal Borges Fortes: “É importante destacar que na prática da 

prostituição essas mulheres sentem-se autônomas e livres, pois além de se sentirem objeto de desejo do homem, estão 

satisfazendo algo íntimo delas próprias. Esta liberdade está relacionada também a outras formas de expressar a 

sexualidade feminina, como roupas ousadas, adereços, maquiagem, além da liberdade de frequentarem lugares 

proibidos, bem como andarem pelas ruas na hora que desejarem. Entretanto, aí se encontra um paradoxo, pois esta 

liberdade acaba as colocando como reféns de "homens" que acreditam que o destino feminino deveria ser: virgindade, 

mãe e dona de casa.  (FORTES, 2010, p. 175), concluindo a autora que “Assim sendo, sustento a ideia de que a 

prostituição foi o caminho que estas mulheres puderam escolher e, dentre os outros caminhos possíveis - o melhor. 

Conheceram novos mundos, novos modelos identificatórios, possibilitou às mesmas uma vida melhor e mais saudável 

da que provavelmente teriam se não tivessem feito essa incursão”. (FORTES, 2010, p. 182) 
369 “Por outro lado, o exercício da prostituição vê-se atrelado a uma exploração que a deixa distante de ser reconhecida 

como uma atividade econômica legítima. E, ainda, penaliza um determinado grupo de mulheres que estão em processo 

de ascensão, a partir dos seus relacionamentos afetivos-sexuais com homens estrangeiros, colocando-as como vítimas, 

potencialmente vulneráveis ou dotadas de uma sexualidade lasciva que necessita ser controlada em nome de se produzir 

uma visão menos nociva do país aos olhos estrangeiros. Em nome desta dita “proteção”, cerceia-se direitos e retira-se 

qualquer possibilidade de agência destas mulheres. Ou seja, exerce-se um controle social e sexual sobre as mulheres, 

particularmente sobre as não brancas e, em sua maioria, de classes populares, que historicamente vêm sendo entendidas 

como “problemáticas” e sobre as quais se deve ter um controle dos corpos e vontades”. (SILVA, 2016). 



248 
 

O empresariamento do trabalho sexual é admitido nas regulações da Holanda, Alemanha, 

Nova Zelândia, Uruguai e Áustria. Entretanto, temos que a realidade social dos países citados é 

muito diversa da realidade brasileira por diversos fatores, os quais passo a abordar. Inicialmente, 

realço a extensão geográfica do nosso País, pois um país com as dimensões do nosso apresentam 

realidades diversas em diferentes regiões, e até dentro dessas vivências muito distintas: interior, 

grandes cidades, cidades fronteiriças, portuárias, litorâneas. A dificuldade de se implantar políticas 

homogêneas em realidades plurais deve ser considerada quando se reflete sobre a regulação do 

trabalho sexual, de forma a possibilitar que todas as pessoas que a exerçam sejam contempladas 

pelas normas e políticas. 

Outra situação a ser considerada é a realidade socioeconômica brasileira. Sendo assim, 

enquanto em alguns países as políticas regulatórias ou proibicionistas se destinam a uma população 

de imigrantes, as políticas regulatórias ou proibicionistas brasileiras atingem e tem o potencial de 

atingir milhares de mulheres brasileiras, que exercem o trabalho sexual para satisfação de 

necessidades primárias suas e de sua família. O que quero dizer é que as normas e políticas voltadas 

ao trabalho sexual no Brasil destinam-se majoritariamente às brasileiras, razão pela qual não 

podemos identificar e aplicar normas anti-imigratórias voltadas para a prostituição, sob o risco de 

aumentar a desigualdade social à qual essas pessoas estão sujeitas. Como visto no capítulo 2, a 

xenofobia e eugenismo justificam diversas normas antiprostituição em diversos ordenamentos 

jurídicos do mundo.  

O meu posicionamento é contrário à possibilidade de empresariamento da prostituição 

considerando a realidade social brasileira. Ademais, pessoalmente, sou contrária à exploração do 

trabalho humano. De qualquer trabalho humano. Contudo, esta é a minha concepção.  

Conversei, informalmente, com algumas trabalhadoras sobre o tema e diversas questões 

foram suscitadas para reflexão: a maior segurança que se tem ao trabalhar em um local com uma 

melhor estrutura, em vez de se arriscarem nas ruas; o acesso ao direitos trabalhistas, dentre eles a 

garantia de um salário mínimo; e a paridade com os demais trabalhadores, aos quais é dado o direito 

de trabalharem em uma empresa. Por outro lado, há diversas trabalhadoras sexuais que não 

gostariam que em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social constasse o registro da profissão 

que exercem, sob o temor da estigmatização e de futuros prejuízos profissionais. 

Embora, eu seja contrária ao empresariamento do trabalho sexual, pelo temor da 

exploração, lucratividade, mais valia, e todos os prejuízos que os empregados brasileiros vem 
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sofrendo pela flexibilização das normas trabalhistas, para manutenção do rentismo das atividades 

exercidas pelos grandes empresários, penso ser indispensável para a elaboração normativa e de 

políticas públicas a oitiva das próprias trabalhadoras acerca dos prós e contras de se admitir esta 

hipótese, de forma a adequá-la da melhor maneira possível à realidade do trabalho e das 

trabalhadoras sexuais brasileiras. 

No que tange à exploração sexual, o Estado possui o dever de proteção das pessoas contra 

a prática. O Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940) (BRASIL, 1940) a tipifica em 

diversos artigos370, contudo, a expressão “exploração sexual” no referido código é aberta, sendo 

gênero do qual a prostituição, equivocadamente, é espécie.  

Nesse sentido, o já citado título do Capítulo V, qual seja “Do lenocínio e do tráfico de 

pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual”, o qual sinonimiza a 

prostituição à exploração sexual, bem como os já citados artigos 228 (Favorecimento da 

prostituição ou outra forma de exploração sexual ) e 229, sendo este último o crime de “Casa de 

prostituição”, estando a exploração sexual igualada à prostituição na descrição da conduta 

tipificada no caput, o qual dispõe:  “Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, 

estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta 

do proprietário ou gerente”. (BRASIL, 1940). 

Necessário registrar novamente que o trabalho sexual está reconhecido na Classificação 

Brasileira de Ocupações, desde 2002, sendo, portanto, a prostituição trabalho exercido 

voluntariamente por pessoas que tenham alcançado a maioridade, na forma do artigo 5º do Código 

Civil (Lei nº 10.406/2002) (BRASIL, 2002). Sendo assim, são equivocadas as normas e as decisões 

judiciais que consideram a prostituição voluntariamente exercida por agentes capazes uma forma 

de exploração sexual, pois o exercício da prostituição, voluntariamente, é trabalho, em 

conformidade com a portaria trabalhista (BRASIL, 2002). 

A diferença entre a prostituição e a exploração sexual reside na voluntariedade do exercício 

da primeira, enquanto a segunda ocorre mediante ameaça, violência, fraude ou outro meio que 

impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. É importante ressaltar 

incansavelmente essa diferença para que o trabalho sexual tenha a guarida do Direito 

Constitucional e do Direito do Trabalho, enquanto a exploração sexual permanece a encargo do 

                                                 
370 Conforme visto no tópico 3.4 
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Direito Penal. Essa desvinculação permite a releitura do trabalho sexual para a dissociação do seu 

exercício das práticas criminosas.  

No que tange à preocupação com a regulação do trabalho sexual, considerada a exploração 

sexual de crianças, adolescentes, bem como pessoas relativa ou absolutamente incapazes, é 

importante mencionar que não haveria alteração que as prejudicassem, tendo em vista a previsão 

constante do artigo 218-B do Código Penal, no Capítulo II – Dos Crimes Sexuais Contra 

Vulnerável, incluído pela Lei nº 12.015/2009 (BRASIL, 2009), in verbis: 

 

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou 

adolescente ou de vulnerável 

 

Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual 

alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que 

a abandone:     

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 

§1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também 

multa.  

§2° Incorre nas mesmas penas:  

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 

(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;          

(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas 

referidas no caput deste artigo.  

§3° Na hipótese do inciso II do §2°, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação 

da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. (BRASIL, 1940). 

 

Entretanto, como se depreende da leitura inicial da norma supra, mais uma vez o Código 

sinonimiza a prostituição à exploração sexual, pela utilização da expressão “outra forma”, no caput. 

Sendo assim, reconhecida a licitude da prostituição e a diferença desta da exploração sexual, como 

dito supra, seria necessária, independentemente do advento da regulação do trabalho sexual, a 

alteração do Código Penal de forma a reparar o equívoco, modificando-se a redação legislativa, 

excluindo-se a expressão destacada, como já feito no Lei nº 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente371, conforme disposto no artigo 244-A: 

 

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o desta 

Lei, à prostituição ou à exploração sexual:        

Pena – reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados 

na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da 

                                                 
371 Em conformidade com o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.069/1990, considera-se criança para os efeitos desta Lei, 

a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 1990). 
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unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, 

ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.  

§1° Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em 

que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste 

artigo.            

§2° Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de 

funcionamento do estabelecimento. (BRASIL, 1990). 
 

Note-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente dissocia corretamente, como categoria 

de exploração sexual, a prostituição. Assim, a nomenclatura equivocada utilizada no Código Penal 

necessita ser revista e reformada para que se adéque ao reconhecimento do trabalho sexual pelo 

direito brasileiro, bem como pela distinção entre prostituição e exploração sexual, sendo a primeira 

atividade lícita, exercida por pessoas capazes, e a segunda atividade ilícita.  

Também no âmbito trabalhista as crianças continuariam protegidas da exploração do 

trabalho infantil pela norma constante do artigo 7º, XXXIII, da Constituição da República, que 

veda o exercício de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 

(BRASIL, 1988). Soma-se à norma constitucional o disposto no artigo 403 da CLT: 

 

Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.(Redação dada pela Lei nº 10.097, de 

2000) 

 

Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à 

sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e 

locais que não permitam a freqüência à escola.(Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000) 

(BRASIL, 1943). 

 

Ainda relativamente à proteção das crianças e adolescentes, o Brasil, em 02 de fevereiro de 

2000, ratificou a Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1999), promulgando-a sob a forma do Decreto nº 3.597, 

de 2000 (BRASIL, 2000), que versam sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e 

a Ação Imediata para a sua Eliminação372.   

O artigo 3º, b, da Convenção nº 182, dispõe que para seus efeitos, a expressão “as piores 

formas de trabalho infantil” abrange “a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a 

                                                 
372 Deve-se anotar, diferentemente, da disposição constante do Estatuto da Criança e Adolescente, que, na forma do 

artigo 2º da Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho, para os efeitos desta, o termo “criança” 

designa toda pessoa menor de 18 anos (BRASIL, 2000). 
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prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas” (BRASIL, 2000). Em virtude 

da previsão constante do artigo 4º da Convenção, que estabelece o dever dos Estados signatários 

da referida norma de elaborarem uma lista “pela legislação nacional ou pela autoridade competente, 

após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas” (BRASIL, 2000), 

em 12 de junho de 2008, o Presidente da República regulamentou a matéria, pelo Decreto nº 6.481 

(BRASIL, 2008). 

O referido decreto utiliza redação diversa da constante do artigo 3º, b, da Convenção nº 182 

(BRASIL, 2000), ao descrever dentre as atividades que integram as piores formas de trabalho 

infantil, no artigo 4º, II, não utilizando mais o vocábulo prostituição, constando-se tão somente a 

expressão exploração sexual, nos seguintes termos: “II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou 

aliciamento para fins de exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações 

pornográficas” (BRASIL, 2008). Ao final da Lesta das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista 

TIP), constam como trabalhos prejudiciais à moralidade infantil os seguintes, conforme quadro 

constante do Decreto nº 6.481/2008: 

 

Quadro 1 – Trabalhos prejudiciais à moralidade infantil 

Item Descrição dos Trabalhos 

1. Aqueles prestados de qualquer modo em 

prostíbulos, boates, bares, cabarés, danceterias, 

casas de massagem, saunas, motéis, salas ou 

lugares de espetáculos obscenos, salas de jogos 

de azar e estabelecimentos análogos. 

2. De produção, composição, distribuição, 

impressão ou comércio de objetos sexuais, livros, 

revistas, fitas de vídeo ou cinema e cds 

pornográficos, de escritos, cartazes, desenhos, 

gravuras, pinturas, emblemas, imagens e 

quaisquer outros objetos pornográficos que 

possam prejudicar a formação moral. 

3. De venda, a varejo, de bebidas alcoólicas. 
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4. Com exposição a abusos físicos, 

psicológicos ou sexuais. 

Fonte: Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008. (BRASIL, 2008). 

 

Nesse sentido, temos diversas normas brasileiras que já dispõem sobre a proteção das 

crianças e adolescentes e proibição do exercício do trabalho sexual por essas pessoas. Ressalte-se 

que, diante dessa proibição, há o entendimento jurisprudencial de presunção da exploração sexual 

de crianças e adolescentes que se encontrem em situação de prostituição, conforme se pode extrair 

de diversas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça373.  

                                                 
373 A título de exemplo, citarei a decisão proferida no Recurso Especial nº 1.464.450/SC:   

DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-

PROBATÓRIO.  MANUTENÇÃO  DE CASA DE PROSTITUIÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL  DE MENOR DE 

IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS E NÃO CONTESTADOS.  MERCANCIA  SEXUAL  

AFERIDA.  PROVEITO  E  LUCRO  COM A REALIZAÇÃO  DOS "PROGRAMAS SEXUAIS" E VENDA DE 

BEBIDAS AOS CLIENTES. EXPLORAÇÃO   SEXUAL.  DESNECESSIDADE  DE  TOLHIMENTO  DA  

LIBERDADE. PRÁTICA   SEXUAL  POR  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES.  VOLUNTARIEDADE  E 

CONSENTIMENTO.   DESCONSIDERAÇÃO.   VULNERABILIDADE   E  IMATURIDADE PRESUMIDAS. 

ERRO DE TIPO QUANTO À IDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO DOLO. ATIPICIDADE.  

DESCONSIDERAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE  E  APLICABILIDADE  

DA  TEORIA DA TIPICIDADE CONGLOBANTE. UNICIDADE  JURÍDICA.  DIREITOS  FUNDAMENTAIS. 

PROTEÇÃO AO MENOR E AO ADOLESCENTE E AOS DIREITOS TRABALHISTAS. DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA. APRESENTAÇÃO  DE  DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE. 

NECESSIDADE DE  FORMALIZAÇÃO  DOS  CONTRATOS.  PROTEÇÃO  DE  FATO  E  DE DIREITO 

EFETIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Deve ser afastada a incidência da  Súmula  n. 7/STJ ao caso 

concreto, uma vez que os fatos narrados na  sentença  e  no  acórdão recorrido deixam claro e bem delimitado todo  o  

contexto  fático em que os delitos foram perpetrados sendo, por  si  só,  concretos  e autorizadores de análise das 

arguições do recurso  especial,  afastando a necessidade de revaloração de prova. 2.  Os  fatos  comprobatórios  de  

autoria  e materialidade restaram incontestes,  inclusive  da  análise  detida da confissão da ré, bem como  dos  

depoimentos  prestados  pelas  assistentes sociais e pela menor  no  sentido  de  que no estabelecimento do réu 

funcionava uma casa  de  prostituição,  sob  auxílio  administrativo  daquela  e lá realizava serviços sexuais uma menor 

de idade. 3.  No  que  concerne  ao  art.  229 do CP, não é difícil perceber a correta  subsunção  dos  fatos  narrados ao 

crime previsto no citado dispositivo,  ou  seja, o tipo objetivo abarca a conduta de "manter" estabelecimento de 

exploração sexual, conduta que pode ser realizada tanto  pelo  proprietário  do estabelecimento, de forma direta, como 

por  seu  preposto  -  gerente  do  negócio.  Ou  seja, basta que se mantenha  estabelecimento  onde  ocorra exploração 

sexual para que o delito seja consumado. 4. No caso, se evidenciou a mercancia sexual, com  aferição de proveito e 

lucro, seja com a cobrança de percentual sobre  a  utilização  dos  quartos  para  a realização dos programas sexuais,   

seja  indiretamente,  com  o  consumo  de  bebidas  pelos clientes.  5.   A   absolvição  quanto  ao  crime  de  manutenção  

da  casa  de prostituição está pautada na atipicidade da conduta, ao argumento de que  se  exigiria a comprovação de 

exploração sexual sem liberdade e escolha  da vítima. Ocorre que, no espectro dos crimes de exploração sexual  

voltados  contra  criança/adolescente,  esta  Corte  tem  se posicionado  no sentido da desnecessidade de tolhimento da 

liberdade e da escolha da vítima, não se exigindo possível utilização da força ou  de  ação  coercitiva  moral. 6. Este 

Tribunal também definiu que "atos ou comportamento de natureza sexual perpetrados por crianças e adolescentes,  

ainda  que  aparentemente voluntários ou consentidos, não  podem  receber  a  mesma  valoração que se conferiria a 

quem já atingiu   a  vida  adulta,  antes,  devem  ser  tratados  dentro  da vulnerabilidade e da imaturidade que são 

(presumidamente) peculiares a uma fase do desenvolvimento humano ainda incompleto." (AgRg  no  REsp  

1.508.656/GO,  Rel  p/  acórdão.  Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1/2/2016). 7.  No  

que  se  refere  ao  art.  218-B,  §  2º, II, CP, é razoável vislumbrar  o ordenamento jurídico como verdadeira unidade 



254 
 

Deve-se ponderar, apenas como acréscimo argumentativo, dada a obviedade, que milhares 

de crianças e adolescentes são exploradas sexualmente, iniciando-se o abuso sexual no âmbito 

doméstico, por seus familiares ou pessoa de confiança da família. A ausência de proteção a essas 

crianças e adolescentes se dá por diversas razões, devendo-se realçar a negligência ou conivência 

estatal com a prática. Omissão e ação que independem da regulação do trabalho sexual de pessoas 

capazes, que o exercem voluntariamente, para que ocorra.  

Nesse sentido, não se combateria a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, 

mantendo-se um sistema de tolerância com o trabalho sexual, e sim que o regulamentasse, o que 

possibilitaria melhor identificação daqueles que exploram crianças e adolescentes, voltando-se a 

atuação estatal, com mais eficiência, para os vulneráveis, em vez de vulnerabilizar pessoas capazes 

pelo exercício livre e econômico de sua sexualidade.   

 

4.3.2 Tráfico de pessoas 

 

O tráfico de pessoas comporta diversas manifestações, de acordo com a finalidade de sua 

ocorrência, por exemplo, o tráfico de pessoas como instrumento para a venda de órgãos humanos, 

o tráfico de crianças, com objetivos diversos, tais como, exploração sexual, adoção, trabalho 

infantil etc., o tráfico de pessoas, sobretudo, mulheres, para fins de exploração sexual.  

Dessa forma, tendo em vista a concepção de exploração sexual abordada no item anterior, 

deve-se ter cautela ao generalizar a imigração de prostitutas com o tráfico de pessoas. Isso porque, 

se a alteração do País para o exercício do trabalho sexual decorre da voluntariedade da própria 

pessoa que pretende se prostituir, não há que se falar em tráfico de pessoas, pois, não há qualquer 

                                                 
jurídica, de  forma  a  extrair  da  amplitude  das  normas  quais são os bens jurídicos  que  estão  a  merecer  melhor  

proteção.  É o que reza o princípio  da  proibição da proteção deficiente. Em tempos atuais, o que se busca é a proteção 

aos direitos fundamentais em todas as suas dimensões. 8.  In  casu,  o  escopo  primordial  dos direitos fundamentais 

está voltado   à  proteção  integral  à  (ao)  criança/adolescente  e  ao trabalhador  urbano,  direitos consagrados na 

Carta Magna e de vital importância no resguardo da dignidade da pessoa humana, pois além da prática  de  crime  

sexual  contra menor de idade, houve infração às normas trabalhistas. 9. O erro de tipo em face à ignorância em torno 

da idade da vítima, não obstante tenha resguardo jurídico, se tornou um   modo   corriqueiro   de   se  eximir  da  

condenação  penal.  É desproporcional  dar-lhe  maior ênfase quando se tem, de outro lado, ofensa a direitos 

fundamentais. 10.  É  salutar  reavivar  os  critérios determinantes da tipicidade conglobante  de  Zaffaroni, em que o 

juízo de tipicidade é analisado partindo  do sistema normativo considerado em sua globalidade. Desse modo,  imperiosa  

a análise do caso nessa perspectiva, não podendo a dúvida  quanto  à  idade da vítima beneficiar os autores quando, 

por obrigatoriedade,  a  sua  ciência  seria requisito intrínseco para a formalização dos contratos trabalhista e de locação 

de imóvel. 11.  É  preciso que haja proteção de fato e de direito às crianças e adolescentes  brasileiros,  pois  de  nada  

adiantará todo o aparato judicial preventivo se não aplicado de forma efetiva. Recurso  especial  provido para o 

restabelecimento da sentença penal condenatória. (BRASIL, 2017). 
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elemento que comprometa a vontade da pessoa, como por exemplo, coação, fraude. Sendo assim, 

deve-se, inicialmente, ter em mente a diferença entre a imigração com o objetivo de exercício da 

prostituição voluntária e a exploração sexual, mediante o tráfico de pessoas, para o exercício 

forçado da prostituição. 

Ela Wiecko V. de Castilho analisa o desenvolvimento dos documentos internacionais para 

combate ao tráfico de pessoas, ressaltando que, inicialmente a preocupação objetivava o fim da 

escravidão e tráfico das pessoas negras, tendo como marco na normalização internacional o Tratado 

de Paris, firmado entre Inglaterra e França, em 1814374. Posteriormente, o Direito Internacional 

voltou-se para a proteção das mulheres375, destacando a autora os seguintes documentos: 

 

À preocupação inicial com o tráfico de negros da África, para exploração laboral, agregou-

se a do tráfico de mulheres brancas, para prostituição. Em 1904, é firmado em Paris o 

Acordo para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas, no ano seguinte convolado em 

                                                 
374 “A partir de 1870 e século XX adentro, tomou forma uma impressionante campanha global contra a “escravidão 

branca”. Diversos grupos de reformadores, principalmente líderes feministas, atuaram para mobilizar a opinião pública 

contra o sequestro de mulheres, que depois eram forçadas a trabalhar na prostituição. Em 1877, 32 mulheres, de sete 

países ocidentais, fundaram a International Federation of Friends of Young Women (Federação Internacional dos 

Amigos das Mulheres Jovens). A pressão inicial contou com a ação de líderes britânicos, mas depois norte-americanos 

e mitos outros se envolveram pesadamente. A ideia era a de que mulheres jovens e inocentes, em número cada vez 

maior, vinham sendo capturadas em países ocidentais e vendidas por agentes internacionais para prostíbulos e haréns 

de outras partes do mundo. Organizações judaicas internacionais tiveram papel proeminente nesse movimento pelos 

direitos humanos, em parte para proteger as mulheres em uma época de gigantesca migração judaica – as imigrantes 

eram tidas como particularmente suscetíveis à captura – e em parte para conter as acusações de envolvimento judeu 

nas transações de compra e venda de mulheres. Uma série de congressos nacionais realizados na década de 18890 

resultou na criação, em 1900, da Women’s Purity Federation (Federação da Pureza das Mulheres), bem como numa 

conferência de Paris em 1902. Um acordo internacional foi firmado e criou-se uma agência internacional, com forte 

participação de autoridades francesas, para monitorar o cumprimento das determinações.” (STEARNS, 2010, p. 182). 
375 “A cruzada contra a escravidão branca, um dos maiores movimentos globais do século XIX depois do 

abolicionismo, tinha muitos componentes intrigantes. Refletia a crescente preocupação, em especial das lideranças 

femininas com a prostituição propriamente dita. Se a versão doméstica não podia ser plenamente atacada (isso tudo se 

deu durante o mesmo período em que foram instaladas as zonas da luz vermelha), então era preciso combater um 

inimigo estrangeiro. Expressava uma compreensível indignação diante de um tipo nefasto de crime contra as mulheres 

vulneráveis, mas também canalizava uma grande dose de puritanismo e moralismo vitorianos, incomodados com busca 

tão explícita de prazer. Historiadores especializados no tema concordam de maneira unânime que o número de 

mulheres efetivamente capturadas e escravizadas eram bem menos do que alegavam, com aparente sinceridade, os 

adeptos da causa. A afronta diante de uma forma inaceitável de sexualidade suscitava exageros grosseiros. O mesmo 

vale, obviamente, para o racismo e a xenofobia. O pânico em relação à escravidão branca era baseado em uma reação 

de repugnância diante do fato de que estrangeiros estavam obtendo acesso sexual a mulheres da Índia e de outras partes 

por conta de sua (suposta) frouxidão moral. E argumentavam ainda que homens brancos, ou pelo menos os anglo-

saxões, jamais financiariam ou compactuariam com prostíbulos de escravas brancas – tratava-se de um crime cometido 

por estrangeiros corrompidos, uma repulsiva mistura de mediterrâneos, judeus e chineses. A cruzada contra a 

escravidão branca revela até que ponto os padrões sexuais vitorianos podiam adquirir significado global, 

particularmente por meio de juízos insultuosos a respeito dos hábitos sexuais de outras sociedades. Reformistas 

argumentavam que a opinião e o apoio governamental ocidentais eram essenciais porque, caso contrário, nações de 

outras civilizações nada fariam no sentido de tomar medidas efetivas. [...]. As alegações de que na Ásia e na África a 

sexualidade era corrompida e degradada constituíram uma expressão fundamental na crescente insistência na 

superioridade da sociedade ocidental e sua responsabilidade de policiar o mundo”. (STEARNS, 2010, p. 183). 
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Convenção. Durante as três décadas seguintes foram assinados: a Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas (Paris, 1910), a 

Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças (Genebra, 

1921), a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores 

(Genebra, 1933), o Protocolo de Emenda à Convenção Internacional para a Repressão do 

Tráfico de Mulheres e Crianças e à Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico 

de Mulheres Maiores (1947), e, por último, a Convenção e Protocolo Final para a 

Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio (Lake Success, 1949). 

Esta sucessão histórica pode ser dividida em duas fases: antes e depois da Convenção de 

1949, ou seja, no contexto da Liga das Nações e no âmbito da ONU, com expressa 

anulação e substituição das normas anteriores. A primeira fase iniciou com a preocupação 

de proteger as mulheres européias, principalmente do leste europeu. Não se definiu tráfico, 

apenas o compromisso de reprimi-lo e preveni-lo com sanções administrativas. A partir 

de 1910, os instrumentos internacionais passaram a conceituar tráfico e exploração da 

prostituição como infrações criminais puníveis com pena privativa de liberdade e passíveis 

de extradição. (CASTILHO, 2007) 

 

Contudo, somente no final da década de 1990 e início dos anos 2000, houve uma 

preocupação maior em se combater o tráfico de pessoas, sobretudo, com o reforço da legislação 

internacional pela assinatura dos seguintes documentos, em 15 de novembro de 2000: Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada pela ONU em Nova York; 

o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 

relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea e o Protocolo 

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra Crime Organizado Transnacional Relativo à 

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, conhecido como Protocolo de Palermo. 

Essas normas entraram em vigor internacionalmente em 29 de setembro de 2003 (BRASIL, 2004a). 

Com o acirramento da legislação internacional, diversos países signatários das normas 

supracitadas, fundamentados no combate ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, 

endureceram seus ordenamentos internos para se adequarem as diretrizes internacional. Assim, o 

combate à prostituição se tornou medida política e jurídica adotada para consecução dos propósitos 

constantes dos referidos tratados. 

Como resultado376, os Estados adotaram os sistemas abolicionistas e neoabolicionistas. 

Como visto, no primeiro sistema, pela tolerância com a prostituição, mas criminalização de todas 

as condutas que a cercam; no segundo sistema, pela criminalização da clientela, expandindo-se, 

nesse aspecto o denominado sistema nórdico.  

Na esteira desse movimento, o Brasil, em 12 de março de 2004, incorporou ao ordenamento 

jurídico nacional as normas internacionais que versam sobre a matéria, pela promulgação dos 

                                                 
376 Como visto no Capítulo 3. 
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seguintes decretos: o Decreto n° 5.015, relativo à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional, adotada pela ONU em Nova York (BRASIL, 2004a); o Decreto nº 

5.016, que dispõe sobre o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional, relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, 

Marítima e Aérea (BRASIL, 2004b) e o Decreto nº 5.017, que promulga o Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 

Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, conhecido como 

Protocolo de Palermo (BRASIL, 2004c)377. 

Pela primeira convenção, os Estados Partes se comprometeram a adotar medidas 

legislativas para penalização do crime organizado378, lavagem de dinheiro e corrupção, bem como 

a agir eficazmente para prevenção, detecção e repressão dos referidos crimes (BRASIL, 2004a). A 

segunda convenção objetiva o combate ao tráfico de migrantes, comprometendo-se os Estados 

Partes a adotarem medidas legislativas para tipificação da prática intencional da conduta de 

promoção da entrada ilegal de uma pessoa em um Estado Parte, do qual essa pessoa não seja 

nacional ou residente permanente, para obtenção, direta ou indiretamente, de benefício financeiro 

ou outro benefício material (BRASIL, 2004b). 

O Protocolo de Palermo tem por objetivos a prevenção e o combate ao tráfico de pessoas, 

prestando uma atenção especial às mulheres e às crianças; a proteção e ajuda às vítimas do tráfico, 

com respeito aos seus direitos humanos; e a promoção da cooperação entre os Estados Partes de 

forma a atingir esses objetivos (BRASIL, 2004c). 

Em conformidade com o protocolo e para a produção dos seus efeitos, constou em seu texto, 

no artigo 3º, as seguintes definições para a configuração do tráfico de pessoas: 

 

a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a transferência, 

o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a 

outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à 

situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para 

obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de 

                                                 
377 O referido protocolo recebeu a denominação de Protocolo de Palermo, pois foi aberto  à assinatura de todos os 

Estados, de 12 a 15 de dezembro de 2000, em Palermo, Itália, e, em seguida, na sede da Organização das Nações 

Unidas, em Nova Iorque até 12 de Dezembro de 2002 (BRASIL, 2004c). 
378 Entende-se por “grupo criminoso organizado”, conforme disposição constante da Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional, o grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e 

atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente 

Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material 

(BRASIL, 2004a). 
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exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou 

outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou 

práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos; 

 

b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista qualquer tipo 

de exploração descrito na alínea a) do presente Artigo será considerado irrelevante se tiver 

sido utilizado qualquer um dos meios referidos na alínea a); 

 

c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma 

criança para fins de exploração serão considerados "tráfico de pessoas" mesmo que não 

envolvam nenhum dos meios referidos da alínea a) do presente Artigo; 

 

d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos. 

(BRASIL, 2004c). 

 

Inicialmente, como se verifica da alínea “a” do artigo em comento, a utilização de ameaça, 

uso da força ou outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou valendo-se 

da situação de vulnerabilidade de uma pessoa, para recrutamento, transporte, transferência o 

alojamento ou o acolhimento são condutas configuradoras do tráfico de pessoas. Além dessas 

condutas, também se incluem na definição da prática a entrega ou aceitação de pagamentos ou 

benefícios para obtenção do consentimento de uma pessoa que possua autoridade sobre outra, para 

fins de exploração. 

A norma passa a dispor, em seguida, na mesma alínea sobre o que deva ser entendido, 

minimamente, como “exploração”, a qual inclui o trabalho ou serviços forçados, a escravatura e 

práticas similares, a servidão ou a remoção de órgãos.  

Atente-se, para os objetivos do presente estudo, à inclusão da expressão “exploração da 

prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual” como uma das formas de 

exploração. A leitura atenta da norma em comento demonstra a associação equivocada da 

prostituição voluntária à exploração sexual, como a feita pelo Código Penal brasileiro na tipificação 

das condutas relacionadas à prostituição (BRASIL, 1940). O Protocolo de Palermo, como se não 

bastasse a descrição da conduta dos agentes do tráfico de pessoas com a utilização da força, fraude 

etc., que impossibilitam o exercício da autonomia da vontade das vítimas da conduta, é expresso 

ao consignar que a exploração da prostituição ocorre quando é exercida por alguém sobre outrem, 

não se apresentando como uma das formas de exploração sexual a prostituição exercida 

voluntariamente por alguém. 

É possível ainda concluir da redação do artigo em estudo, na forma constante da alínea “b”, 

que o consentimento da vítima de tráfico de pessoas deve ser desconsiderado quando forem 
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utilizados contra elas os meios descritos na alínea “a”, quais sejam: “ameaça ou uso da força ou a 

outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de 

vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento 

de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração”. 

Embora fique repetitivo, transcrevo novamente o excerto supra para que fique claro que, 

conforme a disposição normativa, o consentimento pode ser maculado pela conduta do agente, se 

a sua conduta configurar as ações previstas como integrantes do tráfico de pessoas. 

Entretanto, como se verifica nos ordenamentos tolerantes ou intolerantes com a 

prostituição, é a utilização genérica e indiscriminada da desconsideração do consentimento da 

trabalhadora, como se toda e qualquer trabalhadora sexual fosse vítima de exploração sexual e, 

especificamente, na situação de migração, a consideração de traficada de pessoas que migraram 

voluntariamente para o exercício do trabalho sexual em país distinto do seu. 

É verificável a importância do uso da autonomia da vontade e, consequentemente, a 

maculação desta pelo emprego dos meios descritos no artigo, pela tratativa da matéria 

relativamente às crianças. Como se observa na alínea “c”, quando a pessoa recrutada, transportada, 

transferida, alojada ou acolhida para fins de exploração for criança, entendida esta qualquer pessoa 

com idade inferior a dezoito anos, são irrelevantes os meios empregados para a configuração do 

tráfico de pessoas.  

Além dos decretos promulgadores das convenções da Organização das Nações Unidas, o 

Estado brasileiro promoveu, em 07 de agosto de 2009, alteração no Código Penal, pela Lei n° 

12.015/2009, que alterou a redação do artigo 231, para dispor sobre o tráfico internacional de 

pessoa para fim de exploração sexual, bem como introduziu o artigo 231-A, que dispunha sobre o 

tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual, in verbis: 

 

Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual  

 

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha 

a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá 

exercê-la no estrangeiro.  

 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.  

 

§1º Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, 

assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la.  

 

§2º A pena é aumentada da metade se:  
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I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;  

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 

para a prática do ato;  

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 

tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra 

forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou  

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  

 

§3º Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também 

multa.  

 

Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual  

 

Art. 231-A.  Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional 

para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual:  

 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  

 

§1º Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou comprar a pessoa 

traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou 

alojá-la.  

 

§2° A pena é aumentada da metade se:  

I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;  

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 

para a prática do ato;  

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 

tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra 

forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou  

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  

 

§3º Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também 

multa. (BRASIL, 1940). 
 

Como se verificava na redação dos referidos artigos, mais uma vez, a norma brasileira 

desconsiderava a distinção entre a prostituição exercida voluntariamente, a exploração da 

prostituição de outrem e exploração sexual, sinonimizando as expressões “prostituição” e 

“exploração sexual”, ao colocar aquela como espécie desta.  

Assim, a incapacidade da pessoa ou o emprego de violência, grave ameaça ou fraude eram 

qualificadoras da conduta tipificada, e não meios utilizados para caracterização da conduta, como 

é feito no Protocolo de Palermo, em relação às trabalhadoras sexuais capazes. A norma presumia, 

portanto, que a promoção ou facilitação do deslocamento de pessoas para exercício da prostituição, 

ainda que voluntariamente, configurava o crime de tráfico. Isso é verificável já no título do artigo, 

modificado pela norma em comento para “Do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de 

prostituição ou outra forma de exploração sexual”. 
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Em 2016, o Código Penal brasileiro sofreu nova modificação, com a promulgação da Lei 

n° 13.344, em 06 de outubro de 2016, que revogou os artigos 231 e 231-A do Código Penal, 

tornando-se a lei brasileira para prevenção e repressão ao tráfico cometido no território nacional 

contra vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra vítima brasileira, dispondo, ainda, sobre 

medidas de atenção às vítimas (BRASIL, 2016). 

A Lei 13.344/2016 inseriu no Código Penal brasileiro o artigo 149-A, que tipificam as 

condutas que se configuram como tráfico de pessoas, apresentando a seguinte redação: 

 

Tráfico de Pessoas  

 

Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher 

pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:  

 

I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;  

 

II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;  

 

III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;  

 

IV - adoção ilegal; ou  

 

V - exploração sexual.  

 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  

 

§1º A pena é aumentada de um terço até a metade se:  

 

I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto 

de exercê-las;  

 

II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência;  

 

III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de 

hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica 

inerente ao exercício de emprego, cargo ou função; ou  

 

IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.  

 

§2º A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não integrar 

organização criminosa. (BRASIL, 1940) 

 

Como se verifica no disposto no caput do art. 149-A do Código Penal, relativamente às 

pessoas capazes, houve alteração significativa do teor da norma. Os vícios de vontade ou a 

supressão da autonomia da vontade da vítima é considerada para a configuração do crime.  
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Assim, para que a conduta do autor (ou autores) se configurem na forma prevista no crime 

de tráfico de pessoas, é necessário que o agenciamento, aliciamento, recrutamento, transporte, 

transferência, compra, alojamento ou acolhimento de pessoa para as finalidades descritas nos 

incisos constantes do caput, seja praticada mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou 

abuso. Pelo revogado art. 231-A, os vícios de vontade eram qualificadoras do crime, e não 

elementos essenciais para a sua configuração.  

Outra alteração normativa especialmente significativa para o presente estudo é a redação 

do inciso V do art. 149-A do Código Penal brasileiro (BRASIL, 2016). Redação adequada ao que 

já foi defendido no presente trabalho de que exploração sexual e prostituição não são sinônimas.  

Entretanto, o Congresso Nacional não se encarregou, pela referida norma de modificar a 

redação do Capítulo V, do Título IV, do Código Penal, pois, como se não bastasse a revogação dos 

artigos 231 e 231-A, que versavam sobre o tráfico de pessoas, não havendo mais no referido 

capítulo norma que verse sobre esta temática, permanece no referido capítulo a utilização 

equivocada da expressão “tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração 

sexual”. Expressão que, como visto no tópico anterior, permanece desacertadamente no título do 

crime previsto no art. 228 e em seu caput, bem como no art. 229, ambos do Código Penal (1940).  

Ainda defendendo o argumento que não há comprovações de que a regulação da 

prostituição incrementa o tráfico de pessoas, anoto que a Lei 13.444/2016, que versa sobre este, 

apresenta-se como norma satisfatória para a prevenção, o enfrentamento e repressão ao tráfico de 

pessoas, interno e internacional. Entretanto, a norma depende da atuação estatal efetiva para 

cumprimento do seu mister, razão pela qual ainda não é possível se fazer uma avaliação inequívoca 

dos seus efeitos, tendo em vista o seu caráter ainda novel.  

Tem-se, assim, que a legislação interna relativa ao dever estatal de proteção das pessoas 

contra o tráfico destas, se desarticulados os grandes grupos de crime organizado que traficam 

mulheres com a finalidade de exploração sexual, o que demanda muito interesse e atuação do 

Estado, inclusive com ações investigativas e repressivas direcionadas a agentes estatais, contempla 

as diretrizes das normas internacionais.    

Voltar a atuação estatal contra o trabalho sexual, fundamentada falaciosamente no combate 

ao tráfico de pessoas, representa não somente ignorar as raízes do problema, suas reais 

manifestações e acobertar a relação entre a corrupção estatal e a articulação do crime organizado, 
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como, ardilosamente, desviar o foco das formas de sua ocorrência, voltando-se as ações estatais 

somente para as potenciais vítimas do tráfico, e não para os seus autores379.  

A migração da prostituição, que não se confunde com o tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual, não se diferencia da migração de qualquer trabalhador para exercício do seu 

trabalho em países diversos do seu país de origem. E a migração de trabalhadoras e trabalhadores 

é fenômeno próprio do mundo globalizado, em que milhões de pessoas recorrem ao trânsito 

transnacional para melhoria de suas condições de vida (pelo menos sob o ponto de vista 

financeiro)380.     

Ademais, ressalto que a regulação do trabalho sexual não legitima a exploração sexual ou 

o tráfico de pessoas, visto que o reconhecimento das trabalhadoras sexuais como trabalhadoras e a 

normatização do seu ofício não impedem que o Estado siga atuando em seu dever de proteção no 

combate dos referidos crimes. 

Nesse sentido, as trabalhadoras sexuais poderiam ser fortes aliadas estatais para proteção 

dos direitos das mulheres e combate ao tráfico, pois, convivem, proximamente, com esta realidade 

que se pretende enfrentar. 

                                                 
379 Roberto Florentino da Silva, ao analisar a dinâmica sócio espacial da prostituição verifica a relação entre sexo, 

dinheiro e repressão, concluindo a respeito da utilização de argumentação contrária à exploração sexual e ao tráfico de 

pessoas para se combater a prostituição o seguinte: “Muitas vezes sob um manto de combate à prostituição se reúnem 

grupos altamente conservadores que estão embebidos de uma enorme hipocrisia. Há casos em que se fala no combate 

à prostituição infantil muito mais como forma de propagandear tal existência ou disfarçar uma campanha pela ‘moral 

e bons costumes’ como se fosse uma luta por direitos humanos e contrários à exploração sexual. Isso não é novidade 

dos nossos tempos ‘globalizados’. Lênin já apontava em um artigo publicado no Pravda de 13 de junho de 1913 sobre 

o ‘Quinto Congresso Internacional de Luta contra a Prostituição’, como a burguesia e a aristocracia eram hipócritas ao 

falar no combate à prostituição e, ao mesmo tempo, serem os burgueses e aristocratas os que a mantinham. Focar o 

problema do tráfico e da exploração apenas na prostituição e nos ‘serviços sexuais’ é, no mínimo, abrir mão de olhar 

mais profundamente para as contradições mais gerais da sociedade e das mazelas trazidas com a adesão submissa à 

globalização”. (SILVA, 2013, p. 46). 
380 “É inegável haver o tráfico de pessoas, muitas vezes dominado pelo crime organizado, merecendo combate 

incessante e intenso por parte do Estado, visto envolver violência, grave ameaça, lesões corporais, privação da 

liberdade, dentre outras mazelas. No entanto, há, também, exagero nesse contexto, pois, muitas vezes, o que denomina 

tráfico de pessoas é apenas o auxílio prestado por alguém a outra pessoa, que se dirige espontaneamente a local diverso 

de sua residência, com o fim de se prostituir ou entrar na indústria do sexo. A atividade, nesse cenário, é 

individualmente realizada, com o consentimento expresso ou tácito do favorecido, sem envolver organização 

criminosa, nem tampouco privação da liberdade ou de outros direitos fundamentais. (...). Muitos classificam como 

tráfico de pessoas, para fins sexuais, logo, atividade criminosa, a migração de pessoas pobres para os países ricos, onde 

buscam melhores condições de vida. A visão é distorcida e faz parte do estigma sofrido pela prostituição. Se a mulher 

é jovem e solteira, deduz-se, de pronto, que sua clandestina viagem a um país rico destina-se ao comércio sexual. Nem 

sempre isso é realidade, podendo ser furto da política contrária ao trânsito livre de pessoas pobres por outros lugares 

do mundo. Ademais, mesmo que a mulher siga para outro país buscando a prostituição, nem sempre está inserida no 

tráfico de pessoas, pois segue voluntariamente ao seu destino e não é presa, nem violentada e muito menos controlada 

ao chegar ao seu ponto de origem”. (NUCCI, 2015, p. 112, grifos do autor). 
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Em sentido contrário ao aqui defendido de que a prostituição, a exploração sexual e o tráfico 

de pessoas devem ser indissociados, concluem Esther Castellanos Torres e Beatriz Ranea Triviño:  

 

A principal conclusão do estudo é que a exploração sexual e a prostituição fazem parte de 

um contínuo de violência enraizado nas desigualdades estruturais de gênero, a 

feminização da pobreza, o racismo sexualizado, a demanda das mulheres pelo mercado da 

prostituição, a compra e venda de corpos de mulheres como objetos sexuais, o laxismo 

das leis e as falsas crenças dos profissionais da justiça e os interesses econômicos criados 

pela indústria do sexo. A aplicação da perspectiva de gênero no fenômeno permite 

aprofundar se o pagamento feito pelos homens para acessar os corpos das mulheres 

dificulta o caminho para uma sociedade igualitária livre de violência, bem como se 

dificulta a luta contra o tráfico de mulheres para a exploração sexual. 

Por todas estas razões, a presente investigação recomenda, entre outras questões, que a 

perspectiva de gênero e direitos humanos seja totalmente incorporada em todas as áreas 

de ação na luta contra o crime de tráfico para fins de exploração sexual das mulheres e de 

prostituição, bem como proteção legal adequada e recuperação integral das vítimas381.  
 

Ressalto que a proibição da prostituição ou a punição da clientela pelo Estado não é 

empecilho para a ocorrência do tráfico de pessoas, como anotam Seo-Young Cho, Axel Dreher e 

Eric Neumayer (2011, p. 7), autores que analisaram a prática em cento e cinquenta países, tanto 

em que há a regulação do trabalho sexual quanto nos modelos proibicionistas, abolicionistas e neo-

abolicionistas. Os autores ainda verificaram que, pela ausência de dados estatais que retratem a 

realidade do tráfico de pessoas, não é possível afirmar que a regulação do trabalho sexual aumenta 

a sua prática, destacando os autores, entretanto, os benefícios da regulação, os quais são 

apresentados ao longo deste estudo.  

O tráfico de pessoas ocorre, portanto, por ser vantajosa a prática do crime e, principalmente, 

por ainda majorar nos ordenamentos jurídicos a invisibilidade do trabalho sexual. A regulação da 

prostituição evitaria o tráfico de pessoas, pois controlaria o exercício da prostituição, como os 

resultados obtidos após a regulação na Áustria, Nova Zelândia e Uruguai, como visto no capítulo 

anterior.  Segundo o Relatório Global de Tráfico de Pessoas, elaborado pelo Escritório das Nações 

                                                 
381 “La principal conclusión del estudio es que la explotación sexual y la prostitución forman parte de un continuum 

de violencia que tiene sus raíces en las desigualdades estructurales de género, la feminización de la pobreza, el racismo 

sexualizado, la demanda de mujeres para el mercado prostitucional, la compra-venta del cuerpo de las mujeres como 

objetos sexuales, la laxidad de las leyes y las falsas creencias de profesionales de la justicia, y de los intereses 

económicos creados por la indústria del sexo. Aplicar la perspectiva de género en el fenómeno permite profundizar si 

el pago realizado por los hombres para acceder al cuerpo de las mujeres, dificulta el camino hacia una sociedad 

igualitaria y libre de violencias, así como si dificulta la lucha contra la trata de mujeres para la explotación sexual.  

Por todo ello, la presente investigación recomienda, entre otras cuestiones, que se incorpore plenamente la perspectiva 

de género y de Derechos Humanos em todos los ámbitos de actuación frente a la lucha contra el delito de trata con 

fines de explotación sexual de las mujeres y la prostitución, así como una adecuada protección legal y recuperación 

integral de las víctimas”. (TORRES, TRIVIÑO, p.177) (tradução livre). 
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Unidas especializado em crimes e drogas (UNODC, 2014), Austrália e Nova Zelândia, países em 

que há normas de regulação da prostituição, não são destinatários de pessoas traficadas com o 

objetivo de exploração sexual. 

Não merece guarida, portanto, rechaçar a regulação da prostituição com fulcro no 

argumento de que aumentaria o tráfico de pessoas, exceto se, tal como ocorre no Brasil, exista o 

imbricamento conceitual entre exploração sexual e prostituição, pois, nos países onde foi regulada 

a prostituição, não foi constatado o aumento do tráfico de pessoas, embora, ardilosamente, se 

distorçam resultados das normas que regulamentaram o trabalho sexual382.  

Contrariamente ao argumento de que a regulação da prostituição incrementaria o tráfico, 

defendo que o controle estatal pela regulação e a criação de redes coletivas de proteção aos 

trabalhadores sexuais possibilitaria a mais fácil identificação de pessoas traficadas, bem como o 

desmantelamento das organizações criminosas que exploram sexualmente trabalhadoras. 

 

 

                                                 
382 “For example, the criminal offences referring to trafficking in human beings were revised in 2005 as part of the 

37th Criminal Law Amendment Act to implement the EU Council Framework Decision on combating trafficking in 

human beings and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. In the context of this 

legislative procedure the question of criminal responsibility on the demand side in relation to victims of trafficking in 

human beings gained in importance. In April 2005 the CDU/CSU Parliamentary Group and the Bundesrat submitted 

a proposal for the creation of the criminal offence of “sexual abuse of victims of trafficking in human beings”. The 

initiative came from Bavaria and, among other things, also included the proposal to rescind the amendments to Sections 

180a, 181a Criminal Code that were introduced as part of the Prostitution Act. In 2006 the issues of trafficking in 

human beings and forced prostitution drew great media attention in the context of the FIFA Football World Cup. At 

home and abroad, not least on account of the distorted reporting on the matter, supporters of a general ban on 

prostitution criticised both Germany’s attitude to prostitution and the Prostitution Act. For example, the Prostitution 

Act was accused of not having improved prostitutes’ social and legal position, and of promoting prostitution and 

favouring brothel operators and pimps. In addition, the Prostitution Act, it was claimed, made it more difficult to 

combat trafficking in human beings and forced prostitution. These discussions – along with its obligation to report to 

the German Bundestag – provide the Federal Government with the opportunity to take a closer look at the underlying 

thinking on which the current legal situation is based”. (GERMANY, 2007). 
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5. REGULAÇÃO DO TRABALHO SEXUAL NO DIREITO BRASILEIRO: direito 

fundamental à desestigmatização e reconhecimento 

 

                                  Janela sobre o corpo 

 

A igreja diz: O corpo é uma culpa. 

A ciência diz: O corpo é uma máquina. 

A publicidade diz: O corpo é um negócio. 

O corpo diz: Eu sou uma festa.  

(GALEANO, 1994) 
 

Quando falo em reconhecimento proponho a superação da fórmula retórica aristotélica de 

tratamento igual dos iguais e tratamento diferente dos diferentes, pois, há muito esvaziada a 

formalidade tolerante do brocardo. Entre tolerância e reconhecimento é necessário que se entenda 

a necessidade de distinção e a insuficiência social da primeira. Tolerar é suportar, implica a 

imposição de um fardo de convivência mal recebido socialmente, o que propulsiona a vivência 

social permanentemente conflitante.   

O reconhecimento vai mais além, fundamenta-se na fraternidade, elemento negligenciado 

da tríade francesa, embasamento da teoria cristã demagogicamente empregado tal e qual a dita 

“sororidade” no universo de concepções feministas. Ainda que pareça utópico, é necessário que o 

direito se volte, como já fizeram os filósofos da escatologia contemporânea, para a atenção à 

solidariedade e acolhimento das pessoas historicamente marginalizadas e discriminadas383. 

Reconhecimento não é o simples respeitar as pessoas em suas particularidades, mas, acolher, o que 

implica a escuta verdadeira dos sujeitos, a visibilidade, a equalização da participação de forma a 

contemplar interesses distintos, possibilitando-se a emancipação e o viver digno de todas e todos384.  

                                                 
383 “Dizer por quais motivos discriminamos é difícil. Mas um deles talvez tenha a ver com o nosso lado anima. Assim 

como acontece com os bichos e até com as plantas, parece que rejeitamos os diferentes. O estranho, o estrangeiro, 

provoca o medo do desconhecido. Mas exatamente porque somos humanos, e não plantas ou bichos, a razão nos obriga 

a superar esse instinto. [...]. Assim, por mais que não pareça, há sempre uma ordem, mesmo no caos. Devemos aceita-

la com inevitável? Ou, ao contrário, temos alguma responsabilidade por ela? Os méritos ou deméritos são apenas dos 

que fazem as leis? Ou não serão também dos que – como nós – têm a possibilidade de continuar a fazê-las, pelos 

caminhos da interpretação? Se o sindicato está em crise, devemos apenas lamentá-lo? Ou não temos também o dever 

de apoiá-lo? As discriminações maiores ou menores, que nós mesmos – por ação ou omissão, de forma consciente ou 

não – provocamos, poderão algum dia, ou de algum modo, voltar-se contra nós?”. (VIANA, 2010, p. 147, grifos do 

autor).   
384 Nesse sentido, reflete Michel Foucault: “Por que se aceita tão facilmente essa concepção jurídica do poder? E, 

através dela, a elisão de tudo o que poderia constituir uma eficácia produtiva, sua riqueza estratégica, sua positividade? 

Numa sociedade como a nossa, onde os aparelhos do poder são tão numerosos, seus rituais tão visíveis, e seus 

instrumentos tão seguros, afinal, nessa sociedade que, sem dúvida, foi mais inventiva do que qualquer outra em 

mecanismos de poder sutis e delicados, por que essa tendência a só reconhecê-lo sob a forma negativa e desencarnada 

da interdição? Por que reduzir os dispositivos da dominação ao exclusivo procedimento da lei e da interdição?” 

(FOUCAULT, 1988, p. 83) 
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5.1 Trabalhadoras sexuais desestigmatização e reconhecimento 

 

A posição das trabalhadoras sexuais como párias sociais é funcional ao mecanismo 

societário moderno, pois fragmenta e subordina, submete e marginaliza, na medida em que, pela 

vedação ao acesso a direitos, impede a participação econômica, social e política. A funcionalidade 

do não reconhecimento existencial institucionalizado reside na negativa ao reconhecimento da 

liberdade das mulheres sobre o próprio corpo. É fragmentadora a partir da lógica de dominação 

masculina, que contrapõe moralmente as mulheres que deveriam se unir pela conquista geral de 

direitos e coibição da violência a elas dirigida secularmente.  

Não é plausível que grupos feministas, que defendem a autodeterminação para levar adiante 

ou interromper a gestação, queiram impedir a conquista de direitos de mulheres marginalizadas, 

configurando-se tal postura como resquício colonial, que objetiva a homogeneização moral das 

pepssoas, com integrante de um “projeto civilizatório” segregador. 

Ademais, é contrária aos objetivos inscritos em diversos documentos constitucionais do 

mundo, notadamente o brasileiro, no art. 3º, III, da Constituição da República de 1988 (BRASIL, 

1988), de erradicação da pobreza e da marginalidade, pois a invisibilidade relega às trabalhadoras 

sexuais esta condição.  

A diferença entre o exercício de outros trabalhos para a prostituição é a estigmatização 

decorrente da imposição moral sobre a forma como as pessoas deveriam conduzir sexualmente 

suas vidas. Assim, a estigmatização se apresenta como uma marca ou um carimbo (de forma 

eufêmica, a marca pode ser feita com ferro em brasa), não permitindo que a pessoa seja vista como 

pessoa, em detrimento do título (“rótulo”) imposto pela sociedade, a partir da taxação do seu 

trabalho como uma conduta sexual desviante, a ser patologizada, desconhecendo-se a autonomia 

existencial das pessoas que a exercem.  

Quando me apresento como professora, por exemplo, as pessoas me veem para além da 

minha profissão, com toda a complexidade da minha existência. A estigmatização da prostituta 

encerra a identidade de uma pessoa tão somente a sua esfera ocupacional, como se a atividade 

profissional desempenhada comprometesse seu caráter, sua personalidade, todas as potencialidades 

de sua existência. Assim, a palavra prostituta, em vez de ser utilizada como a denominação de uma 
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profissão, dentre todas as profissões possíveis, vai além, marcando suas exercentes com a 

estigmatização de sua identidade (JORDAN, 2005, p. 22)385.  

Daí a utilização por várias trabalhadoras, autoras e autores sobre o tema do termo 

“trabalhadora sexual”, para circunscrição da atividade profissional à ocupação, somente, não 

abrangendo toda a identidade da pessoa.   

É um contrassenso a estigmatização moral, em detrimento do reconhecimento econômico 

do trabalho sexual. As prostitutas não necessitam de salvação moral, própria de uma atitude 

colonizadora, que atravessa gerações, incutida na moral ocidental que a reproduz. As trabalhadoras 

sexuais precisam de reconhecimento e respeito a sua autodeterminação, para que exerçam 

livremente a atividade econômica que escolheram para o exercício profissional. Entretanto, a 

estigmatização as distanciam dessa possibilidade, na medida em que fragiliza a mobilização das 

trabalhadoras para o pleito por direitos, pois refletida em um processo dramático de 

autodiscriminação (NUNES, 2010, p. 467)386. 

A absorção pelos oprimidos da visão opressora manifesta-se como “autodesvalia” 

(FREIRE, 1987), a qual é introjetada sob a forma de ocultação ou submissão. Contudo, é 

importante que se ressalte, como narrado pelo próprio Paulo Freire, a partir de suas experiências 

com os camponeses, a reversibilidade dessa autovisão sadomasoquista pela capacidade de 

organização, a qual emancipa, desvitimiza e desvela o processo de dominação:  

 

É impressionante, contudo, observar como, com as primeiras alterações numa 

situação opressora, se verifica uma transformação nesta autodesvalia. Escutamos, certa 

vez, um líder camponês dizer, em reunião, numa das unidades de produção (asentamiento) 

da experiência chilena de reforma agrária: “Diziam de nós que não produzíamos porque 

éramos borrachos, preguiçosos. Tudo mentira. Agora, que estamos sendo respeitados 

                                                 
385 “A olhos tão profundamente (mesmo se inconscientemente) condicionados pela tradição teológica, aquilo que surge 

quando se tiram as vestes (a graça) não é mais que uma sobra destas, e libertar totalmente a nudez dos esquemas que 

só nos permitem concebê-las de modo privativo e instantâneo é uma tarefa que requer uma lucidez incomum. Uma das 

consequências do nexo teológico que na nossa cultura une estritamente natureza e graça, nudez e veste é, de fato, que 

a nudez não é um estado, mas um acontecimento. Como pressuposto obscuro da adição de uma veste ou resultado 

súbito da sua subtração, dom inesperado ou perda imprevidente, ela pertence ao tempo e à história, não ao ser e à 

forma. Na experiência que podemos ter a partir dela, a nudez é sempre desnudamento e pôr a nu, ou seja, nunca forma 

e posse estável. Em todo caso, difícil de ser apreendida, impossível de ser contida”. (AGAMBEN, 2014, p. 100) 
386 “Tornar-se hospedeiro do discriminador é algo duplamente perverso. Primeiro, porque o discriminado passa a ter 

vergonha de ser quem ele é. Segundo, porque o discriminado tende a oprimir outros homens e mulheres. De uma 

maneira ou de outra, a internalização é mecanismo que permite que a discriminação se prolongue – no primeiro caso, 

na vida do discriminado e, no segundo, na vida da sociedade. [...]. Nesse sentido, a internalização da discriminação é 

um empecilho para a reivindicação de direitos, é uma barreira à militância e ao aprimoramento e efetivação da ordem 

jurídica. Quando o processo de luta, no entanto, consegue florescer, passa a ser essencial para a conquista da 

autoestima, para a libertação das mentes, que se tornam cada vez mais capazes de novas reivindicações. É o que se 

chama de luta pelo reconhecimento”. (NUNES, 2010, p. 467-469).  
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como homens, vamos mostrar a todos que nunca fomos borrachos, nem preguiçosos. 

Éramos explorados, isto sim”, concluiu enfático. (FREIRE, 1987).    

 

Crucial para a verificação sobre como a estigmatização afeta a vida das prostitutas é a oitiva 

das próprias prostitutas387. Para tanto, participei de diversos simpósios e apresentações de 

trabalhadoras sexuais acerca do exercício da profissão, regulação e estigmatização. Um desses 

eventos ocorreu na cidade de São Paulo, no dia 6 de maio de 2017, denominado “Boteco da 

Diversidade – Prostituição”, contando com a participação de Lourdes Barreto, prostituta, fundadora 

do Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará (GEMPAC); Betânia Santos, prostituta, 

coordenadora da Associação Mulheres Guerreiras da Zona Itatinga – Campinas; Indianara Siqueira, 

puta, “TransVestigenere”, presidente da TransRevolução e idealizadora do projeto-resistência Casa 

Nem/RJ; Monique Prada, trabalhadora sexual, presidenta da Central Única das Trabalhadoras 

Sexuais – CUTS; Amara Moira, travesti, prostituta, autora do livro “E se eu fosse puta” e Leila 

Barreto, idealizadora do PUTADEI, filha de Lourdes Barreto, a qual em sua fala demonstrou a 

crueldade da estigmatização e sua transcendência às filhas e filhos das trabalhadoras sexuais: 

“Cedo eu aprendi que não podia falar sobre a minha mãe. É como se respingasse em mim o que ela 

é. [...]. A minha professora me dizia: - ‘Tem letra tão bonita. Nem parece que é filha de puta”.    

Apesar da estigmatização, a dignidade de Lourdes Barreto, uma das maiores ativistas em 

prol do reconhecimento do trabalho sexual no Brasil, não foi abalada. Em entrevista concedida em 

22/04/2016, ela dá importante depoimento sobre a sua experiência como prostituta e as violências 

sofridas, ressaltando a importância do trabalho em sua vida: 

 

Meu nome é Lourdes Barreto. Sou natural do estado da Paraíba. Moro em Belém 

do Pará e cheguei em 1956. Sou trabalhadora sexual. Tenho 73 anos. Sou mãe de quatro 

filhos, vó de dez netos, bisavó de dois bisnetos. E eu queria a primeira coisa falar que eu 

nasci na cidade de Catolé do Rocha, no estado da Paraíba, depois morei em Juazeirinho, 

Campina Grande, Patos, e também João Pessoa... fui vítima de abuso e violência sexual 

dentro da própria família e ganhei o mundo. Vim pra Fortaleza, fui pra Recife, depois 

                                                 
387 “Prostitution law reform may remove some of the legal barriers and contribute to the creation of a more open climate 

around the sex industry, but the many social, economic, and cultural issues surrounding its operation still clamour for 

attention.  The final word goes to a sex worker who articulated well her vision for a decriminalised sex industry when 

she passionately argued to the Select Committee: I want to be a sex worker, I don’t want to be a criminal, and I don’t 

deserve to be.  I work in a demand driven industry.  Without clients there would be no workers.  We are not predators.  

I sit in a secured building and clients choose to come and see me.  When you are thinking about the industry, it’s not 

something ‘over there’, to do with a whole sector of society cut off from everyone else.  What we are talking about is 

my life, and the lives of a whole lot of women and men in this society.  It’s often hard enough dealing with the social 

stigma of being a sex worker, please don’t leave us to be criminals any longer.  I’m not asking any of you to condone 

sex work, or believe that what I do is OK, I’m just asking for the full human rights that this Bill would give us.  (PRB 

107A, 2001, 6).  “ (JORDAN, 2005, p. 76). 
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Fortaleza, depois Natal, depois da Campina Grande, depois vim parar no Pará ‘nos anos’ 

56. E aqui encontrei essa cidade maravilhosa, fui para uma casa de prostituição chamada 

‘Moza’ no Guamá e depois fui para uma zona de prostituição, a casa da Bibi, trabalhar lá 

como trabalhadora do sexo e lá vivi várias questões, vivi em várias casas, vi muita 

violência contra as mulheres, discriminação e preconceito contra nós mulheres; muita 

violência das próprias cafetinas contra nós. Por exemplo, a gente ‘bebia’ a noite toda, mas 

a geladeira era trancada com a corrente e a gente não podia beber água gelada. Só faltava 

morrer de sede. Dentro da zona, eu aprendi a ser mulher. Aprendi, identifiquei a minha 

sexualidade. Aprendi a ser a mulher que sou. Aprendi a ser solidária, respeitar as pessoas 

e amar o próximo. Isso tudo foi dentro da zona, que a minha família não ensinou. Minha 

família me ensinou outros valores. Mas isso eu aprendi dentro da zona. Aprendi a ser 

mulher mesmo dentro da zona. Vi que eu tinha que lidar com os dois lados da moeda – 

lidar com pessoas ruins e boas. Tive que sacudir o corpo mesmo e a mente, partir para 

cima, e dizer que eu estava ali enquanto mulher, enquanto uma cidadã que estava lutando 

contra o estigma e preconceito de toda uma sociedade. A violência contra a mulher 

naquela época era muito maior do que hoje. Hoje as pessoas estão denunciando. Naquela 

época, nós não denunciávamos. (LOURDES BARRETO, 22.04.2016).”. (BARRETO,  

2016, p. 11). 

 

Ainda que se argumente que a maioria das prostitutas exerçam o ofício sob coação ou 

ameaça, deve-se pensar, por outro lado, que existem diversas mulheres que o fazem 

voluntariamente e são a essas pessoas que a regulação se destinaria, pois, a legislação proibitiva da 

exploração sexual e de combate ao tráfico de pessoas para esse fim já existe, nem por isso a 

prostituição é erradicada. Deve-se questionar, portanto, a que se presta o não reconhecimento, a 

invisibilidade? 

A Anistia Internacional reconhece o direito ao trabalho das trabalhadoras sexuais como 

direitos humanos (MURPHY, 2015)388. Contudo, para que se introduza uma cultura 

desestigmatizante das prostitutas, deve-se pensar que a atividade profissional desempenhada por 

uma pessoa é apenas uma dentre as várias possibilidades de manifestação da sua existência389.  

A utilização do espaço urbano na prestação dos serviços sexuais é ponto a se pensar para a 

regulação da profissão, de forma a se harmonizar o direito de uso das cidades que todas as pessoas 

                                                 
388 “Os operadores do Direito podem ser atores importantes no percurso do reconhecimento, quer como propulsores, 

quer como obstáculos. Um juiz, por exemplo, tanto na sua decisão, como na forma de conduzir a audiência, pode 

contribuir para a construção do autorrespeito ou para a deterioração de identidades já fragilizadas. É importante que 

ele tenha consciência dos efeitos da discriminação e dos efeitos do que ele diz sobre a mente do sujeito diante de si. 

Se a discriminação é martelada na cabeça das pessoas, os operadores do Direito devem martelar a isonomia”. (NUNES, 

2010, p. 470). 
389 “O trabalhador sexual oferece serviços sexuais como parte de um contrato de trabalho de forma semelhante a um 

barbeiro, que oferece serviços de cabeleireiro, ou ao médico, que oferece serviços médicos. Fora do horário de trabalho, 

o trabalhador sexual, como o barbeiro e o médico, é um cidadão que também pode ser pai, dono de animais, jardineiro 

a tempo parcial, astrônomo amador ou qualquer outra coisa”. “The sex worker provides sexual services as part of a job 

contract in ways similar to a barber providing hairdressing services or a doctor medical services.  Outside of working 

hours, the sex worker, like the barber and the doctor, is a citizen who may also be a parent, pet-owner, part-time 

gardener, amateur astronomer, or whatever.” (JORDAN, 2005, p. 22) (tradução livre).  
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tem, mas não com o propósito de invisibilização ou estigmatização das prostitutas, tampouco de 

forma a retirar os locais de sua atuação da tocabilidade do direito, não com o propósito de 

manutenção da “ordem”, mas com o objetivo de proteção dessas trabalhadoras (ainda que se 

apresente como aspecto negativo da regulação, a determinação do exercício do trabalho sexual em 

locais específicos e, a depender dos locais, em horários específicos). Deve-se pensar, em conjunto 

com as profissionais do sexo, de que forma e em quais lugares da cidade  a prostituição será 

exercida. A regulação do trabalho sexual, como a regulação de qualquer outro trabalho, por certo, 

imporá também às profissionais o atendimento a especificações legislativas, como disposto no art. 

5º, XIII, da Constituição da República, in verbis: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. 

Embora tenhamos assistido a um golpe de Estado, no Brasil, em 2016, e o avançar da direita 

em diversos países do mundo, não somente sob o viés econômico, mas também com a eclosão do 

conservadorismo na era digital, ainda que por otimismo, é necessário que se observe a importante 

conjunção entre Estado e sociedade para implementação dos direitos fundamentais390. Nos dizeres 

de Ingo Wolfgang Sarlet (2015, p. 70):  

 

Tendo em vista os aspectos destacados, há como afirmar, sem medo de errar, que, 

a despeito da existência de pontos passíveis de críticas e ajustes, os direitos fundamentais 

estão vivenciando o seu melhor momento na história do constitucionalismo pátrio, ao 

menos no que diz com seu reconhecimento pela ordem jurídica positiva interna e pelo 

instrumentário que se colocou à disposição dos operadores do Direito, inclusive no que 

concerne às possibilidades de efetivação sem precedentes no ordenamento nacional. Para 

que este momento continue a integrar o nosso presente e não se torne mais outra mera 

lembrança, com sabor de ilusão, torna-se indispensável o concurso da vontade por parte 

de todos os agentes políticos e de toda a sociedade. Neste sentido, se – de acordo com a 

paradigmática afirmação de Hesse -, para a preservação e o fortalecimento da Lei 

Fundamental se torna indispensável a existência de uma ‘vontade de Constituição’, 

também poderemos falar em uma vontade dos direitos fundamentais, ainda mais quando 

estes integram o núcleo essencial de qualquer Constituição que mereça esta designação. 

 

O respeito à diferença deve ir além do seu exercício formal, ou seja, tolerante. Daí a 

insuficiência formal e material da legislação e sociedade no que tange ao tratamento das 

trabalhadoras sexuais.  

                                                 
390 “Um  mundo onde a pessoa seja vista sempre como pessoa, em toda sua complexidade e singularidade, sejam quais 

forem suas identificações ou identidades, este é o mundo onde a paz e a justiça serão possíveis e logo onde a dignidade 

será uma exigência se vemos no outro um igual, seja qual for sua identificação coletiva, se vemos no outro uma pessoa, 

a indignidade não será mais tolerada”. (MAGALHÃES, 2009, p. 23). 
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Nesse sentido o sistema abolicionista de tolerância com a prostituição se apresenta em 

dissonância com o propósito constitucional de se efetivar a dignidade , na medida que invisibiliza 

pessoas, deixando-as à margem do processo participativo de cidadania, restringindo-lhes a 

liberdade e o seu exercício pela autordeterminação, bem como as desamparando da fruição do 

fundamental direito ao trabalho. 

Socialmente, a “tolerância” no mundo real se manifesta excludente e odiosa, manifestando-

se pela discriminação, estigmatização e sujeição à violência, sobretudo estatal. 

A junção da inércia normativa, ardilosamente fundada no compromisso eleitoreiro dos 

parlamentares, em conformidade com os preceitos religiosos de seus fiéis (e) eleitores, com a 

invisibilidade social programada pela imposição de uma moral sexual, fulcrada no exercício da 

dominação masculina, repisada em discursos feministas radicais e colonialistas, pretendendo a 

homogeneizar toda a multiplicidade das mulheres e dos feminismos daí decorrentes, apresenta 

como resultado a marginalização de trabalhadoras a quem se nega o exercício de um direito. 

A “tolerância” que associa todas as práticas relacionadas ao trabalho sexual a crimes, 

expondo as trabalhadoras à manifestação estatal somente no âmbito penal ou, pior, expondo-as, 

cotidianamente, às violências do Estado de exceção, aos tribunais de rua, que suspeitam, julgam e 

as executam sumariamente. A proibição ou ocultação da prostituição é justificativa para medidas 

xenofóbicas contra imigrantes, racistas, classistas e machistas contra as mulheres, na mesma 

medida em que a legislação anti-drogas é contrária à população negra e pobre.    

O direito à igualdade de existência não se satisfaz com a tolerância, com as formalidades 

normativas. O direito à igualdade de existência é avesso à indiferença, pautando-se pelo 

reconhecimento, que vai além da aceitação, pugnando pelo acolhimento, pelo respeito, pela 

consideração, próprios de uma concepção substancial e qualitativa de dignidade. 

Nesse sentido, compete ao Direito que não se pretenda ser mero simulacro de relações de 

dominação, ser sensível a todas as realidades nas quais atua ou se omite, como é o caso do trabalho 

sexual em nosso País. 

Não estou aqui, de forma ilusória ou absurdamente utópico, afirmando que o 

reconhecimento normativo do trabalho sexual, por um passe de mágica, transformaria toda a 

realidade que permeia o trabalho sexual. Não. Como se não bastasse a invisibilidade 

discriminatória, as trabalhadoras sexuais são submetidas a violências diárias, físicas e simbólicas, 

da estigmatizaçao.  
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Contudo, é uma demanda das trabalhadoras o reconhecimento da profissão. É importante 

para elas como um instrumento de proteção, uma certidão de nascimento para quem pleiteia a 

igualdade existencial, subjugada pela atuação excepcional do Estado.  

Apresenta-se incoerente reconhecer as mulheres que prestam serviços sexuais como 

consumidoras, contribuintes e eleitoras, mas não as reconhecer como trabalhadoras. Essa mitigação 

da cidadania não encontra qualquer fundamento na Constituição da República, que se pretende 

democrática. Pelo contrário, há diversas normas constitucionais que fundamentam o pleito por 

reconhecimento, quais sejam os artigos 1º, 5º, 7º e 170. 

Assim, a regulamentação atende à demanda das próprias pessoas que pugnam pelo 

reconhecimento. A partir daí, amparadas pela legislação, essas trabalhadoras possuem maiores 

condições para pleitearem o reconhecimento social, processo lento, educacional, cultural, que 

exigirá a sensibilização da sociedade para o acolhimento. 

Para tanto, é necessário propiciar a participação das trabalhadoras sexuais, participação 

efetiva, com a oitiva de suas demandas e denúncias, para que se construa um ambiente que 

possibilite a inclusão. 

O reconhecimento jurídico apresenta-se, assim, como um primeiro passo, cujos resultados 

são positivos, como demonstraram as experiências regulatórias uruguaia, austríaca, holandesa, 

neozelandesa e alemã, mas que, ao revés, não contempla, por si, a realização substancial e 

qualitativa da igualdade que só advirá com a alteração da estrutura social que estigmatiza e 

discrimina. 

Importante exemplo de medidas nesse sentido são os resultados das ações afirmativas nas 

universidades, em que se evidenciou como o racismo instituído na sociedade brasileira privava 

milhares de jovens negros do acesso à educação. 

Hoje, a presença dessas pessoas nas universidades redesenha a realidade social, tanto no 

que tange à abertura de oportunidades, quanto no que tange à sensibilização, à convivência, à 

irrigação cultural com matrizes negras nas universidades, à formação e transformação que essas 

políticas proporcionaram. 

Não cabe mais, no universo da informação que se consolidou pelas sucessivas revoluções 

tecnológicas, “varrer para debaixo do tapete” o trabalho sexual. As mulheres que o desempenham 

estão ganhando o mundo, pleiteando direitos, manifestando sua existência, negada proibitivamente 

ou sob a pecha da tolerância.  



275 
 

Tampouco deve-se admitir a perpetuação de projetos colonialistas de sujeição moral a um 

único padrão pré-estabelecido, vitimizando, pura e simplesmente, e negando o direito de escolha 

próprio da autodeterminação. A igualdade pleiteada pelas mulheres somente será realizada na 

medida em que a autodeterminação for considerada em toda a sua magnitude, pois as limitações 

corporais e sexuais são inerentes à dominação masculina e encampadas pelos discursos religiosos, 

legislativos, jurídicos e de algumas vertentes feministas, que tolhem as trabalhadoras sexuais do 

seu direito de escolha, da sua liberdade o que não ode ser admitido, sob o risco de, por um “pseudo-

pluralismo” ou o “pluralismo de conveniência”, haver a padronização moral da sociedade, 

incompatível com a hipercomplexidade social. 

Há diversos projetos de vida em curso, os quais devem ser considerados e respeitados. É 

preciso enfrentar a realidade que se apresenta, refletir sobre ela e agir.    

 

5.2 Projetos de lei brasileiros sobre trabalho sexual sob a vigência da Constituição da 

República de 1988   

 

Após o advento da Constituição da República de 1988, além das normas que versam sobre 

disposições do Código Penal brasileiro, as quais, como visto no tópico 2.4, ainda igualam o trabalho 

sexual voluntariamente exercido à exploração sexual, e a Classificação Brasileira de Ocupações, 

norma expedida pelo Ministério do Trabalho, em 2002, que reconheceu como categoria 

profissional as profissionais sexuais, foram apresentados diversos projetos de lei sobre o tema391. 

Entretanto, por ser tema complexo e associado à prática de diversos crimes, tendo em vista 

o modelo abolicionista adotado pelo Brasil no que tange ao tratamento das trabalhadoras sexuais, 

diversos desses projetos versam sobre a exploração e abuso sexual infantil, medidas de prevenção 

e repressão contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, sobretudo objetivando a 

consideração da prática de tais crimes como hediondos, o que foi alcançado em 2014, com a 

publicação e entrada em vigor da Lei nº 12.978/2014 (BRASIL, 2014). 

A referida lei introduziu o inciso VIII no artigo 1º, da Lei 8.072 (BRASIL, 1990). Dessa 

forma, desde então, segundo a norma em comento: Art. 1º São considerados hediondos os seguintes 

crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 

                                                 
391 Os projetos de lei, emendas à Constituição e outras espécies legislativas apresentados, bem como a atual 

tramitação, conforme relatório obtido no site da Câmara dos Deputados, encontram-se no Anexo I, constante do 

presente trabalho. A simples consulta possibilita verificar a amplitude de discussões que versam sobre a matéria, 

sobretudo com a utilização equivocada da expressão prostituição infantil. 
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consumados ou tentados: VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração 

sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). 

Como facilmente se nota, mais uma vez, o Legislativo brasileiro incorreu no equívoco já 

tradicional no Código Penal, igualando a prostituição à exploração sexual. Como já dito em 

diversos trechos do presente trabalho, a prostituição é o exercício voluntário do trabalho sexual, 

que envolve a prestação de serviços sexuais por pessoa plenamente capaz, em troca de bens ou 

valores. Sendo assim, há incompatibilidade entre os termos “prostituição” e “infantil”, uma vez 

que as crianças e adolescentes não possuem plena capacidade. Assim, a utilização de crianças ou 

adolescentes para prestação de serviços sexuais para a obtenção de vantagens pecuniárias, o 

pagamento pela prática de atos sexuais com crianças e adolescentes, o agenciamento, recrutamento, 

a manutenção de estabelecimento infantil para este fim, são variações da exploração sexual, e não 

da prostituição. 

Sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes ainda é importante apontar que 

ocorrem prevalentemente nas ruas, e não em estabelecimentos destinados à prestação de serviços 

sexuais (onde ocorre, mas mais raramente), razão pela qual anoto que, embora a legislação 

brasileira seja extremamente severa no que tange à criminalização da exploração sexual infantil, 

esta não deixa de existir, atingindo, unicamente, as crianças e adolescentes em situação social de 

maior vulnerabilidade. Considerada a amplitude e especificidade do tema, com todas as suas 

nuances, não será abordado no presente trabalho. Sendo assim, a partir de agora, passo a analisar 

os projetos de lei que versem sobre o trabalho sexual, compreendido neste a prostituição como seu 

sinônimo.  

 

5.2.1 Projeto normativo brasileiro proibicionista 

 

O Projeto de Lei nº 377/2011 foi apresentado, em 10 de fevereiro de 2011, pelo deputado 

João Campos de Araújo (PSDB/GO)392, que, inspirado pelo sistema sueco, propõe alteração do 

                                                 
392 João Campos de Araújo detém mandato de deputado federal, pelo estado de Goiás, desde 2007. Segundo apurado 

pela Agência de Jornalismo Investigativo, o deputado integra a denominada “Bancada da Bala”, que defende a 

expansão do aparato bélico estatal, priorizando ações relacionadas à segurança pública. Apurou a repórter Jessica Mota 

sobre o referido deputado: “Evangélico, o deputado foi consagrado pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus de 

Vila Nova, em 1996. Hoje é presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, a FPE. Também faz 

parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania e da Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate Às Drogas, como titular em todas. (...). Em 2010, 

segundo dados do TSE, João Campos recebeu R$ 40 mil da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições 

para financiar sua campanha. “Eu sou da área de segurança pública e embora não tenha um relacionamento direto com 



277 
 

Código Penal (BRASIL, 1940), para inclusão do art. 231-A, o qual dispõe sobre o crime de 

contratação de serviço sexual, nos seguintes termos: 

 

Contratação de serviço sexual 

Art. 231-A. Pagar ou oferecer pagamento a alguém pela prestação de serviço 

de natureza sexual: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem aceita a oferta de prestação de 

serviço de natureza sexual, sabendo que o serviço está sujeito a remuneração. (CAMPOS, 

2011).393 

 

Haveria, caso aprovada a norma em comento, a criminalização da clientela que se utiliza da 

prestação de serviços sexuais, embora não há a descrição normativa de quais atos se caracterizariam 

como a prestação de serviços sexuais. Também será punido aquele que aceitar a oferta de prestação 

de serviços de natureza sexual, desde que conhecedor que o serviço está sujeito à remuneração. 

O aludido projeto recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados, em novembro de 2016 (CAMPOS, 2011). No relatório 

apresentado pelo relator, Deputado Paulo Rogério394, consta a fundamentação para a aprovação do 

projeto:  

 

Com efeito, a prática da prostituição, além de normalmente impor sacrifícios à integridade 

física e psicológica das pessoas prostituídas, acarreta graves danos à sociedade, uma vez 

                                                 
essas empresas, essas fábricas de armamento, terminei recebendo uma doação que não foi significativa”. (MOTA, 

2012). 
393 Foram apensados ao referido projeto de lei os P.L nº 6.127/2016, apresentado pelo Deputado Flavinho (PSB/SP) 

(CAMPOS, 2011), por versar sobre matéria idêntica, bem como o P. L. nº 7.001/2013, apresentado por Acelino Popó 

(PRB/BA), com o objetivo de majoração das penas para o crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual, o qual não foi aprovado, na forma do parecer supracitado (CAMPOS, 2011).   
394 O deputado Marcos Rogério, em entrevista ao Blog de Júlio Severo, em 17 de setembro de 2013, afirmou, ao ser 

perguntado sobre sua orientação religiosa, respondeu ser: “(...) cristão evangélico, membro da igreja Assembleia de 

Deus em Ji-Paraná, RO. No ministério coopero como presbítero”. Ao ser indagado sobre sua atuação cristão no 

Congresso Nacional, respondeu o deputado federal: “Tenho muitos projetos de minha autoria tramitando na Casa, 

porém, minha maior preocupação é agir como atalaia: vigiar aquilo que vem contra a igreja, o Reino ou a família. 

Todos os dias surgem projetos novos. Muitos são instrumentos do inimigo para enfraquecer a família. Por exemplo, o 

novo Código Penal, além de trazer para dentro dele as propostas que estão no PLC 122, relativiza ainda mais a vida. 

Nele, o aborto deixa de ser crime se praticado até a decima segunda semana de gravidez, ou seja, 3 meses de gestação, 

quando, em alguns casos, já é possível saber o sexo da criança. Para isso, basta que a mãe não queira a criança e um 

médico ou psicólogo ateste que ela não terá condições psicológicas de criar a criança (veja a incoerência, o pior bandido 

não pode receber pena de morte, porque a Constituição Federal proíbe pena de morte no Brasil. Mas, querem licença 

para matar inocentes). Hoje, sexo com menores de 14 nos é considerado estupro de vulnerável. Pela proposta do novo 

Código Penal esse limite cai para 12 anos. Ou seja, qualquer criança de 12 anos um dia poderá se relacionar 

normalmente, como adulto. A mesma lei diz: atrair, seduzir ou submeter à prostituição pessoa menor de 12 anos... 

Prisão de 4 a 10 anos. Ou seja, acima desta idade, sexo liberado. Isso é a legalização da pedofilia no Brasil.” (SEVERO, 

2013). 
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que a atividade de prostituição é tradicionalmente acompanhada de outras práticas 

prejudiciais, tais como o crime organizado, o tráfico de pessoas, a violência, a exploração 

sexual e o tráfico de drogas.  

E, ainda que se trate de uma prática reconhecidamente milenar, a prostituição deve ser 

combatida por todos os meios pelo Estado brasileiro a fim de que sejam minorados tais 

prejuízos acarretados às pessoas e à sociedade. 

Neste sentido, afigura-se judiciosa a criminalização, tal como foi proposta pelo autor da 

iniciativa legislativa em tela, das condutas de quem demanda serviços de natureza sexual, 

ou seja, de quem paga ou oferece pagamento a alguém pela prestação de serviço de 

natureza sexual ou daquele que apenas aceita a oferta de prestação de serviço da aludida 

natureza, sabendo que este se sujeita à remuneração. 

Vale mencionar também que a proposição ora em comento trata da tipificação de um crime 

de menor potencial ofensivo com previsão de penas privativas de liberdade máxima e 

mínima em caráter abstrato brandas (detenção de um a seis meses), o que levaria, por força 

de outras disposições legais, à aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei 

no 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), tais 

como transação penal e suspensão condicional do processo. (CAMPOS, 2011)395. 

 

Mais uma vez é invertida a ordem de causa e consequência, e imputada às trabalhadoras 

sexuais a responsabilidade pelas práticas criminosas relacionadas, tradicionalmente, ao seu 

trabalho, quando é justamente tais práticas que causam danos às profissionais. O que causa danos 

à sociedade é a negativa de proteção a tantas mulheres, em virtude da atividade profissional que 

desempenham. Como se não bastasse, a norma retira, pela criminalização dos clientes, a 

possibilidade de continuidade da prestação dos serviços por essas mulheres que dependem 

economicamente do trabalho que exercem.  

Acerca dos projetos de lei apresentados por parlamentares brasileiros que objetivam maior 

rigor da tratativa penal do trabalho sexual, aumentando penas que o envolvam, bem como 

criminalizando o seu exercício ou as pessoas que se utilizam dos serviços sexuais devem ser 

anotado dois pontos cruciais que maculam, para além da ofensa à dignidade da pessoa humana, 

bem como a inconstitucionalidade material deles constante, em virtude do disposto no art. 5º, XIII, 

da Constituição da República, já estudado anteriormente: o primeiro ponto refere-se à total ausência 

da participação das trabalhadoras sexuais nos processos legislativos dos projetos de lei 

supramencionado. Como se observa na tramitação dos referidos projetos, incluindo-se aqueles 

apensados as normas comentadas neste trabalho (CAMPOS, 2011), não houve convocação ou 

qualquer tipo de audiência das trabalhadoras sexuais, bem como demais interessados, envolvidos 

e estudiosos do tema.  

                                                 
395 Ao final do parecer o relator apresentou substitutivo ao P.L. nº 377/2011, modificando apenas a numeração do 

artigo inserido para 227-A. 
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Outro ponto acerca dos projetos das normas abolicionistas, neoabolicionistas ou 

proibicionistas é a autoria ou relatoria dos projetos serem de deputados pertencentes a organizações 

religiosas, notadamente, neopentecostais. Assim, macula o fundamento constitucional de laicidade 

estatal396, pois, claramente, interesses e dogmas religiosos são sobrepostos à análise técnica e 

jurídica do conteúdo dos projetos de lei. 

 

5.2.2 Projeto normativo brasileiro regulador da atividade das trabalhadoras sexuais: Projeto de 

Lei Gabriela Leite 

 

Em 12 de julho de 2012, o deputado federal Jean Willys397, apresentou na Câmara dos 

Deputados o projeto de Lei nº 4.211/12398, o qual dialoga com a norma regulatória alemã, bem 

como com os projetos de lei anteriormente apresentados sobre a matéria, estudados acima 

(WILLYS, 2012), contendo seis artigos. O projeto de lei denominado “Gabriela Leite”399, em 

homenagem a uma das principais ativistas e trabalhadoras sexuais do Brasil (falecida em 2013), 

objetiva a regulamentação da atividade dos profissionais do sexo. Por ser, atualmente, o único 

                                                 
396 Em conformidade com o artigo 19 da Constituição da República (Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento 

ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público), é vedado ao Estado brasileiro, bem como aos demais entes federativos, manter 

alianças religiosas, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, o que não é o caso dos projetos de 

lei em estudo.  
397 Deputado federal eleito pelo PSOL do Rio de Janeiro, Jean Willys é jornalista, professor universitário, escritor e 

comunicador (WILLYS, 2012). 
398 “O projeto de lei ora apresentado dialoga com a Lei alemã que regulamenta as relações jurídicas das prostitutas 

(Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten – Prostitutionsgesetz – ProsG); com o Projeto de Lei 

98/2003 do ex-Deputado Federal Fernando Gabeira, que foi arquivado; com o PL 4.244/2004, do ex-Deputado Eduardo 

Valverde, que saiu de tramitação a pedido do autor; e com reivindicações dos movimentos sociais que lutam por 

direitos dos profissionais do sexo”. (WILLYS, 2012). O Projeto de Lei nº 98/2003, apresentado por Fernando Gabeira 

(à época no PT/RJ), dispunha sobre a exigibilidade de pagamento por serviço de natureza sexual e revogava os artigos 

228, 229 e 231 do Código Penal (GABEIRA, 2003). O Projeto de Lei nº 4.244/2004, foi apresentado por Eduardo 

Valverde (PT/RO, para instituir a profissão de “trabalhadores da sexualidade” e dá outras providências. Este último 

projeto considerava “trabalhador da sexualidade” a prostituta, prostituto, dançarino, garçon, garçonete, atriz, ator, 

acompanhante, massagista que trabalhem expondo o corpo, em caráter profissional, em locais ou condições de 

provocar apelo sexual e erótico, e o gerente de casa de prostituição (VALVERDE, 2004). 
399 “(...) a lei aqui proposta se intitula “Gabriela Leite” em homenagem a profissional do sexo de mesmo nome, que é 

militante de Direitos Humanos, mais especificamente dos direitos dos profissionais do sexo, desde o final dos anos 70. 

Gabriela Leite iniciou sua militância em 1979, quando se indignou com atitudes autoritárias, arbitrárias e violentas por 

parte do Estado que, através da Polícia de São Paulo, promovia perseguições a travestis e prostitutas. Gabriela Leite 

participou na criação de vínculo solidário entre os profissionais do sexo, na mobilização política dos mesmos e fundou 

a ONG “Davida”, que tem como missão o fomento de políticas públicas para o fortalecimento da cidadania das 

prostitutas; mobilização e a organização da categoria; e a promoção dos seus direitos. A “Davida” criou, por exemplo, 

a grife DASPU, um projeto autossustentável gerido por prostitutas e que tem por objetivo driblar a dificuldade de 

financiamento para iniciativas de trabalho alternativo por parte das profissionais do sexo”. (WILLYS, 2012).  
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projeto de lei que objetiva o reconhecimento do trabalho sexual em tramitação no Congresso 

Nacional, será objeto de estudo integral por este trabalho. 

É interessante apontar que o projeto de lei apresentado pelo deputado foi elaborado com a 

participação da Rede Brasileira de Prostitutas (PRADA, 2017a), sendo necessária a análise da 

justificativa da apresentação do projeto de lei, que objetiva o reconhecimento das trabalhadoras 

sexuais, bem como a sua proteção, nos seguintes termos: 

 

O escopo da presente propositura não é estimular o crescimento de profissionais do sexo. 

Muito pelo contrário, aqui se pretende a redução dos riscos danosos de tal atividade. A 

proposta caminha no sentido da efetivação da dignidade humana para acabar com uma 

hipocrisia que priva pessoas de direitos elementares, a exemplo das questões 

previdenciárias e do acesso à Justiça para garantir o recebimento do pagamento.  

Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil figuram o da 

erradicação da marginalização (art. 3º inciso III da CRFB) e o da promoção do bem de 

todos (art. 3º, inciso IV). Além disso, são invioláveis, pelo artigo 5º da Carta Magna, a 

liberdade, a igualdade e a segurança. O atual estágio normativo - que não reconhece os 

trabalhadores do sexo como profissionais - padece de inconstitucionalidade, pois gera 

exclusão social e marginalização de um setor da sociedade que sofre preconceito e é 

considerado culpado de qualquer violência contra si, além de não ser destinatário de 

políticas públicas da saúde.  

O objetivo principal do presente Projeto de Lei não é só desmarginalizar a profissão e, 

com isso, permitir, aos profissionais do sexo, o acesso à saúde, ao Direito do Trabalho, à 

segurança pública e, principalmente, à dignidade humana. Mais que isso, a regularização 

da profissão do sexo constitui instrumento eficaz ao combate à exploração sexual, pois 

possibilitará a fiscalização em casas de prostituição e o controle do Estado sobre o serviço.  

[...] 

Todas as modificações apresentadas na propositura em destaque tem os objetivos precisos 

de: (1) tirar os profissionais do sexo do submundo, trazendo-os para o campo da licitude 

e garantindo-lhes a dignidade inerente a todos os serem humanos; e (2) tipificar exploração 

sexual diferindo-a do instituto da prostituição, afim de combater o crime, principalmente 

contra crianças e adolescentes. (WILLYS, 2012). 

 

Os objetivos constantes do projeto de lei apresentado estão, portanto, em consonância com 

os fundamentos do Estado brasileiro, quais sejam, o fundamento democrático, a cidadania, a 

dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo. 

Nesse sentido, o art. 1º do referido projeto denomina as trabalhadoras sexuais “profissionais 

do sexo”, considerada esta as pessoas maiores de dezoito anos de idade, absolutamente capazes, 

prestadoras de serviços sexuais mediante remuneração, in verbis: 

 

Art. 1º - Considera-se profissional do sexo toda pessoa maior de dezoito anos e 

absolutamente capaz que voluntariamente presta serviços sexuais mediante remuneração. 

§ 1º É juridicamente exigível o pagamento pela prestação de serviços de natureza sexual 

a quem os contrata. 
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§ 2º A obrigação de prestação de serviço sexual é pessoal e intransferível. (WILLYS, 

2012).  

 

Observe-se, portanto, que, em conformidade com o projeto normativo transcrito, há a 

preocupação protetiva de crianças e adolescentes com a vedação do exercício do trabalho sexual 

por essas pessoas, tendo em vista a incapacidade absoluta, bem como a menoridade civil. 

Advém do reconhecimento profissional a exigibilidade jurídica do pagamento pelos 

serviços sexuais contratados, embora o projeto de lei não detalhe a forma de contratação desses 

serviços, que, conforme observação da praxe da prestação de serviços sexuais feita por esta autora, 

é feita verbalmente entre a profissional e o cliente.  

O artigo em análise está em plena consonância com os artigos 1º, IV (o valor social do 

trabalho como fundamento da República Federativa do Brasil); 5º, caput (Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes [...], I (homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 

nos termos desta Constituição), II  (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei), III (ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante400) e XIII (é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer) (BRASIL, 1988). 

Ao dispor sobre a exigibilidade do pagamento pelos serviços contratados, atende ao direito 

fundamental de acesso à justiça, disposto no ar. 5º, XXXV, da CR/1988: XXXV - a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (BRASIL, 1988). Considerada a 

relação de trabalho mantida entre a prestadora de serviços sexuais, em conformidade com o art. 

114, I, da Constituição da República, competiria à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações 

oriundas dessa relação, versem ou não as causas sobre a declaração de existência de vínculo 

empregatício. 

No 2º parágrafo, que veda a transferência da obrigação da prestação do serviço sexual, 

reconhecendo a pessoalidade do contrato celebrado, há a preocupação do autor do projeto de lei 

com a exploração sexual.  

                                                 
400 A estigmatização e a discriminação dirigida às trabalhadoras sexuais, permitem-me afirmar que elas se sujeitam a 

tratamento desumano e degradante, razão pela qual reconhecer o trabalho sexual como trabalho, atende ao direito 

fundamental inscrito no art. 5º, III.  
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Distinguir a prostituição da exploração sexual, reconhecendo os equívocos constantes da 

legislação brasileira sobre o tema, já comentados nos capítulos anteriores, também é uma 

preocupação recorrente da norma, conforme exposto na justificativa do projeto: 

 

Impor a marginalização do segmento da sociedade que lida com o comércio do 

sexo é permitir que a exploração sexual aconteça, pois atualmente não há distinção entre 

a prostituição e a exploração sexual, sendo ambos marginalizados e não fiscalizados pelas 

autoridades competentes. Enfrentar esse mal significa regulamentar a prática de 

prostituição e tipificar a exploração sexual para que esta sim seja punida e prevenida. 

Importante frisar que a profissão do sexo difere da exploração sexual conforme 

texto legal ora apresentado. 

A exploração sexual se conceitua (1) pela apropriação total ou maior que 50% do 

rendimento da atividade sexual por terceiro(s); (2) pelo não pagamento do serviço sexual 

prestado voluntariamente; ou (3) por forçar alguém a se prostituir mediante grave ameaça 

ou violência. Neste sentido, a exploração sexual é crime e se tipifica independente da 

maioridade ou da capacidade civil da vítima. 

Evidente que tal crime será penalizado mais severamente no caso da vítima de 

exploração sexual ser menor de dezoito anos, absolutamente ou relativamente incapaz, ou 

ter relação de parentesco com o criminoso. Importante lembrar que o conceito de 

exploração sexual quando a vítima é menor de dezoito anos é tipificado como crime 

hediondo tanto pelo Código Penal, nos artigos 214 e 218, quanto pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente, dos artigos 240 ao 241-E. 

Em contrapartida, o exercício da atividade do profissional do sexo deve ser 

voluntário e diretamente remunerado, podendo ser exercido somente por absolutamente 

capazes, ou seja, maiores de idade com plenas capacidades mentais. O profissional do 

sexo é o único que pode se beneficiar dos rendimentos do seu trabalho. (WILLYS, 2012). 

 

Diante dessa preocupação, o art. 2º do projeto de lei em análise, veda a prática de exploração 

sexual, dispondo em seus incisos sobre suas espécies, as quais não se encerrariam na presente 

norma, que possibilita a previsão de outras espécies por normas específicas. Eis o teor do artigo: 

 

Art. 2º - É vedada a prática de exploração sexual. 

Parágrafo único: São espécies de exploração sexual, além de outras estipuladas 

em legislação específica: 

I- apropriação total ou maior que 50% do rendimento de prestação de serviço 

sexual por terceiro; 

II - o não pagamento pelo serviço sexual contratado;  

III- forçar alguém a praticar prostituição mediante grave ameaça ou violência. 

(WILLYS, 2012).  

 

Sendo assim, o não pagamento pelo serviço sexual contratado, bem como, mediante grave 

ameaça ou violência, forçar alguém a praticar a prostituição se configurariam como exploração 

sexual, não havendo no projeto de lei a sinonimização equívoca entre prostituição e exploração 

sexual, feita pelas normas em vigor no ordenamento brasileiro. 
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Talvez um dos pontos mais polêmicos da norma, sobretudo para as pessoas favoráveis à 

regulação do trabalho sexual, é a disposição contida no inciso I, do parágrafo único, do art. 2º, do 

P.L. 4.211/12, a qual considera como exploração sexual a apropriação total ou maior que 50% do 

rendimento de prestação de serviço sexual por terceiro (WILLYS, 2012). 

De fato, o projeto normativo é falho neste aspecto, pois não dispõe sobre de que forma 

poderia ocorrer esta apropriação e por quem. Nesse aspecto o referido projeto normativo se 

aproxima da previsão constante do art. 230 do Código Penal (BRASIL, 1940), já comentado acima, 

que criminaliza o rufianismo401. 

É necessário, portanto, que se indague: o que seria apropriação do rendimento de prestação 

de serviços sexual por terceiro? O pagamento de diárias em hotéis que tem por finalidade o aluguel 

de quartos para as trabalhadoras sexuais é uma forma de apropriação? Caso o estabelecimento onde 

há a prestação de serviços sexuais se apropriar de 50% do rendimento da prestação do serviço por 

uma trabalhadora sexual, ou menos, em qualquer hipótese, estaria desconfigurada a exploração 

sexual? Prover o sustento de seus familiares com mais de 50% do rendimento da prestação de 

serviços sexuais configuraria a exploração sexual e, nesse sentido, haveria a possibilidade de 

considerar a conduta dos familiares, companheiro ou cônjuge das trabalhadoras sexuais como 

exploradores sexuais? 

Diante da complexidade da matéria, penso haver necessidade de maiores reflexões sobre o 

tema e possíveis repercussões, caso o projeto de lei em estudo fosse aprovado pelo Congresso 

Nacional, para que não se incorram nos mesmos problemas constantes da ausência de regulação, 

sendo o principal deles, a abertura normativa à discricionariedade de agentes públicos, sob o risco 

de interpretações malversadas da norma.  

O artigo 3º versa sobre as formas possíveis de exercício do trabalho sexual, quais sejam, 

autonomamente ou pelo intermédio de cooperativas de trabalho: 

 

Art. 3º - A/O profissional do sexo pode prestar serviços: 

I - como trabalhador/a autônomo/a; 

II - coletivamente em cooperativa. 

Parágrafo único. A casa de prostituição é permitida desde que nela não se exerce 

qualquer tipo de exploração sexual. (WILLYS, 2012).  

 

                                                 
401  Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, 

no todo ou em parte, por quem a exerça: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (BRASIL, 1940). 
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O trabalho autônomo é aquele prestado, individualmente, por pessoa, sem a manutenção de 

vínculo empregatício, ou seja, competiria à própria trabalhadora definir a forma da prestação de 

serviços, valores, locais etc., não estando sujeita à subordinação (DELGADO, 2015), inerente aos 

demais contratos de trabalho.  

A outra forma de prestação dos serviços sexuais é coletivamente, pela constituição de 

cooperativas de trabalho, cujas especificidades serão abordadas no próximo tópico, tendo em vista 

ser a principal forma de organização das trabalhadoras sexuais e aquela considerada ideal, em 

consonância com as peculiaridades do trabalho sexual.  

Ademais, a previsão normativa que possibilita às trabalhadoras sexuais se reunirem em 

cooperativa, é compatível com os direitos fundamentais de reunião e associação, disposto, 

respectivamente, no art. 5º, XVI e XVII, da Constituição da República:  

 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente; 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar; (BRASIL, 1988).  

 

O artigo em comento, ao reconhecer o direito de reunião de trabalhadoras sexuais, protege-

as da atuação arbitrária estatal no crime de mediação para server a lascívia de outrem, possibilitada 

pela previsão contida no artigo 227 do Código Penal, que tipifica a conduta de induzir alguém a 

satisfazer a lascívia de outrem, cuja pena é reclusão, de um a três anos (BRASIL, 1940). 

 No parágrafo único do art. 3º da norma, o parlamentar rompe novamente com a tradição 

penalista brasileira de igualação da prostituição à exploração sexual, e abole a vedação da 

existência de casas de prostituição, desde que nesses locais não seja exercido qualquer forma de 

exploração sexual. 

Neste ponto, é necessário fazer novamente a observação já anotada relativamente ao art. 2º, 

parágrafo único, I, do referido projeto de lei. Pela redação constante do parágrafo único do artigo 

3º, casas de prostituição que se apropriassem de 49% do rendimento das trabalhadoras sexuais pela 

prestação de serviços sexuais não estariam praticando exploração sexual.  

Seria esta a melhor forma de se emancipar as trabalhadoras sexuais?  

Penso que a possibilidade de apropriação pelos locais de prestação dos serviços sexuais, 

senão sob a forma de pagamento de aluguéis, em valores previamente fixados, que desconsiderem 
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os valores auferidos pelas trabalhadoras sexuais no exercício de sua profissão seriam mais 

adequados aos objetivos de reconhecimento de direitos dessa categoria profissional. 

As casas de prostituição estão presentes em quase todas as cidades brasileiras e se 

apresentam, muitas vezes, como forma de prestação de serviços sexuais que goza de maior proteção 

do que a prestação sujeita à violência das ruas. Contudo, não se apresenta razoável, a possibilidade 

de apropriação pelos proprietários desses locais de qualquer rendimento recebido pelas 

trabalhadoras sexuais, pois, em tese, assim não ocorre com os demais trabalhadores e trabalhadoras 

brasileiras, não podendo ser admitido também relativamente a essas profissionais. 

 Considerando-se, portanto, a incongruência normativa de se admitir a apropriação de até 

50% dos rendimentos obtidos com o exercício do trabalho sexual, sem a expressa disposição que 

esta apropriação somente seria admitida para pessoas que dependem economicamente das 

profissionais sexuais, apresenta-se falha, possibilitando a abertura interpretativa para não se 

reconhecer como forma de exploração sexual a apropriação indevida por proprietários ou 

administradores de estabelecimentos onde são prestados os serviços sexuais de até metade dos 

rendimentos obtidos pelas trabalhadoras. 

É preciso anotar que o referido projeto normativo não apresenta qualquer dever de 

contrapartida ou possibilidade de exercício do controle estatal sobre as casas de prostituição, não 

havendo normas de proteção à higiene ou segurança das trabalhadoras, que devam ser observadas 

pelos estabelecimentos onde há a prestação de serviços sexuais, embora o deputado federal tenha 

considerado a possibilidade de atuação estatal com esses objetivos na justificativa do projeto, 

conforme trecho abaixo: 

 

Este Projeto de Lei é mais um instrumento de combate à exploração sexual tendo 

em vista o caráter punitivo da prática. As casas de prostituição, onde há prestação de 

serviço e condições de trabalhos dignas, não são mais punidas, ao contrário das casas de 

exploração sexual, onde pessoas são obrigadas a prestar serviços sexuais sem remuneração 

e são tidas não como prestadoras de serviço, logo, sujeitos de direitos, mas como objeto 

de comércio sexual; essas casas, sim, serão punidas.  

Além disso, a descriminalização das casas de prostituição (1) obriga a 

fiscalização, impedindo a corrupção de policiais, que cobram propina em troca de silêncio 

e de garantia do funcionamento da casa no vácuo da legalidade; e (2) promove melhores 

condições de trabalho, higiene e segurança.  

A vedação a casas de prostituição existente no texto legal atual facilita a 

exploração sexual, a corrupção de agentes da lei e, muitas vezes, faz com que essas casas 

não se caracterizem como locais de trabalho digno. As casas funcionam de forma 

clandestina a partir da omissão do Estado, impedindo assim uma rotina de fiscalização, 

recolhimento de impostos e vigilância sanitária. Por isso, somente deve ser criminalizada 

a conduta daquele que mantém local de exploração sexual de menores ou não e de pessoas 
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que, por enfermidade ou deficiência, não tenham o necessário discernimento para a prática 

do ato. (WILLYS, 2012).  
 

Pelas razões acima, discordo da previsão do art. 2º, parágrafo único, I, do P.L. 4.211/12, 

por não ser plausível a apropriação dos rendimentos decorrentes da prestação de serviços sexuais.  

Penso ser necessário, portanto, consideradas as recentes modificações das normas 

trabalhistas brasileiras (Lei 13.467/2017) (BRASIL, 2017), sobretudo com a novel regulamentação 

do trabalho autônomo, que na tramitação do projeto de lei, houvessem audiências públicas com a 

presença de trabalhadoras sexuais e trabalhadores sexuais, de todas as manifestações de gênero e 

orientações sexuais, bem como com os proprietários e gerentes de estabelecimentos onde são 

prestados os serviços sexuais, para que dialoguem, se possível, de forma a contemplar 

normativamente o trabalho sexual prestado em tais locais, inclusive, com a possibilidade de 

declaração de vínculo empregatício, caso presentes os elementos necessários para a sua 

caracterização, conforme disposições constantes dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do 

Trabalho.  

O art. 4º do Projeto de Lei Gabriela Leite propõe modificações aos artigos do Código Penal 

que versam sobre a prostituição, visando à correção da vinculação equivocada do exercício 

voluntário desta à exploração sexual, ponto sensível da norma, conforme justificativa apresentada 

pelo parlamentar na propositura do projeto: 

 

Impor a marginalização do segmento da sociedade que lida com o comércio do 

sexo é permitir que a exploração sexual aconteça, pois atualmente não há distinção entre 

a prostituição e a exploração sexual, sendo ambos marginalizados e não fiscalizados pelas 

autoridades competentes. Enfrentar esse mal significa regulamentar a prática de 

prostituição e tipificar a exploração sexual para que esta sim seja punida e prevenida. 

Importante frisar que a profissão do sexo difere da exploração sexual conforme 

texto legal ora apresentado. 

A exploração sexual se conceitua (1) pela apropriação total ou maior que 50% do 

rendimento da atividade sexual por terceiro(s); (2) pelo não pagamento do serviço sexual 

prestado voluntariamente; ou (3) por forçar alguém a se prostituir mediante grave ameaça 

ou violência. Neste sentido, a exploração sexual é crime e se tipifica independente da 

maioridade ou da capacidade civil da vítima.  

Evidente que tal crime será penalizado mais severamente no caso da vítima de 

exploração sexual ser menor de dezoito anos, absolutamente ou relativamente incapaz, ou 

ter relação de parentesco com o criminoso. Importante lembrar que o conceito de 

exploração sexual quando a vítima é menor de dezoito anos é tipificado como crime 

hediondo tanto pelo Código Penal, nos artigos 214 e 218, quanto pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente, dos artigos 240 ao 241-E. 

Em contrapartida, o exercício da atividade do profissional do sexo deve ser 

voluntário e diretamente remunerado, podendo ser exercido somente por absolutamente 

capazes, ou seja, maiores de idade com plenas capacidades mentais. O profissional do 

sexo é o único que pode se beneficiar dos rendimentos do seu trabalho. 
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Consequentemente, o serviço sexual poderá ser prestado apenas de forma 

autônoma ou cooperada, ou seja, formas em que os próprios profissionais auferem o lucro 

da atividade. 

Como demonstrado, não existe prostituição de crianças e adolescentes. Muito 

pelo contrário, essa prática se configura como abuso ou exploração sexual de crianças e 

adolescentes e se tipifica como crime severamente punido pelo Código Penal. 

[...] 

Para existir coerência com a presente proposição, é necessário que a redação atual 

do Código Penal, dada pela Lei nº 12.015/2009, seja modificada em alguns de seus artigos. 

Os artigos 228 e 231 do Código Penal utilizam a expressão “prostituição ou outra 

forma de exploração sexual” equiparando a prostituição a uma forma de exploração 

sexual. O projeto de lei em questão visa justamente distinguir esses dois institutos visto o 

caráter diferenciado entre ambos; o primeiro sendo atividade não criminosa e profissional, 

e o segundo sendo crime contra dignidade sexual da pessoa. 

Por isso, nos institutos legais, propõe-se a alteração da expressão por 

“prostituição ou exploração sexual”. 

 (WILLYS, 2012).  

  

Pelos motivos acima, Jean Willys (2012) apresenta, no artigo 4º de sua proposta (Art. 4º - 

O Capítulo V da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: [...] (WILLYS, 2012), a retificação dos artigos 228 a 

231-A do Código Penal.402 

Em conformidade com o projeto, o art. 228 do Código Penal, teria o seu título, 

anteriormente, “Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual” (BRASIL, 

1940, grifei), modificado para “Favorecimento da prostituição ou da exploração sexual.”: 

 

“Favorecimento da prostituição ou da exploração sexual. 

Art. 228. Induzir ou atrair alguém à exploração sexual, ou impedir ou dificultar 

que alguém abandone a exploração sexual ou a prostituição: 

.........................................................................................”. (WILLYS, 2012, 

grifei). 

 

A conduta da norma em vigor é descrita como “Induzir ou atrair alguém à prostituição ou 

outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone: [...]” 

(BRASIL, 1940, grifei). Diferentemente, o dispositivo apresentado no projeto descriminaliza a 

indução ou atração de alguém à prostituição, sancionado somente os autores que o fizerem para a 

finalidade de exploração sexual.  

                                                 
402 Considerando-se que o projeto de lei em comento foi apresentado antes da modificação do Código Penal pela Lei 

nº 13.444/2016, conforme visto quando do dever de proteção estatal contra o tráfico de pessoas, que revogou os artigos 

231 e 231-A, o projeto de lei não será analisado quanto a estes. 
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Entretanto, permanecem como crimes impedir ou dificultar que alguém abandone a 

exploração sexual ou a prostituição, ficando claro que se tratam de institutos distintos. 

“Impedir ou dificultar que alguém abandone a prostituição”, segundo o P.L. 4.211/2012, é 

o tipo penal do crime de “favorecimento da prostituição”.  

Poderia se considerar que a nomenclatura utilizada pelo parlamentar foi incorreta e 

desnecessária a permanência deste tipo penal, caso o trabalho sexual seja regulamentado, 

questionando-se se favorecer a prostituição não seria induzir ou atrair alguém para o exercício do 

trabalho sexual? 

É crime induzir ou atrair alguém para trabalhar? A qualquer outra profissão é vedado induzir 

ou atrair alguém para trabalhar, logo, favorecer o exercício de alguma profissão? 

Portanto a associação que Jean Willys faz entre o substantivo “favorecimento” e os verbos 

“impedir ou dificultar que alguém abandone” não se sustenta, ensejando, novamente, a atuação 

discricionária estatal no que tange à consideração da conduta praticada por um agente como 

“favorecimento”. 

Considerada tal incorreção, poderia ser considerada desnecessária a permanência deste tipo 

penal, “impedir ou dificultar que alguém abandone” a prostituição no projeto de lei, em virtude do 

crime de atentado contra a liberdade de trabalho disposto no artigo 97 do Código Penal: 

 

        Art. 197 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça: 

 

        I - a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar 

ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias: 

        Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente 

à violência; 

 

        II - a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de 

parede ou paralisação de atividade econômica: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência. (BRASIL, 1940).  
 

Entretanto, considerando-se que o trabalho sexual envolve a liberdade de trabalho e a 

dignidade sexual, bem jurídico, em tese, tutelado pelo Título VI do Código Penal, “impedir ou 

dificultar que alguém abandone” e “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça” são 

condutas análogas, com a particularidade de ser a prostituição manifestação de direitos distintos, 

quais sejam, direito ao trabalho e direito sexual.  
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Considerando-se esta qualificante contra a liberdade sexual das trabalhadoras, é compatível 

a sua inserção dentre os Crimes que atentam contra a dignidade social, razão pela qual apresenta-

se plausível a previsão de sanção mais severa àqueles que atentam contra a liberdade de trabalho 

das mulheres. 

Contudo, seria adequado o desmembramento do crime, em artigos distintos, um destinado 

à descrição do tipo relacionado à exploração sexual; outro, em Título dos Crimes contra a 

Dignidade Sexual, substituindo-se a expressão “favorecimento à prostituição” por “atentado contra 

a liberdade de trabalho sexual”, com as qualificadoras constantes dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 

228 do Código Penal, quais sejam:    

 

§1º Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 

companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei 

ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância: (Redação dada pela Lei nº 

12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 

2009) 

 

        § 2º - Se o crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou 

fraude: 

        Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à 

violência.  

         

§ 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. 

(BRASIL, 1940).  

 

O artigo 229 do Código Penal também é modificado pelo P.L. 4.211/2012, passando a ser 

capitulado o crime de “casa de exploração sexual”:  

 

“Casa de exploração sexual 

Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra 

exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou 

gerente: 

........................................................................................”. (WILLYS, 2012). 

 

A regulamentação da casa de prostituição e a sua distinção da casa de exploração sexual, 

em tese coibiria a atuação comum dos magistrados trabalhistas que desconhecem a possibilidade 

de existência de relação de emprego entre trabalhadora sexual e casa de prostituição, em virtude da 

ilicitude do objeto do contrato.  

Entretanto, considerando-se a situação hipotética, de mulher que preste serviços sexuais, 

em uma casa que se aproprie de 60% do rendimento dessa prestação de serviços. Caso essa mulher 
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decidisse ajuizar ação trabalhista, objetivando a declaração do vínculo empregatício com a “casa”, 

seria possível? 

Considerando-se ser o “estabelecimento” “casa de exploração sexual”, na forma do art. 2º, 

I, do projeto de lei, combinado com o art. 229 do Código Penal, por ele modificado, as 

trabalhadoras continuariam a ser prejudicadas pela ilicitude do objeto da relação de trabalho. O 

que, conforme já se verificou, somente beneficia os autores dos crimes, empregadores, no âmbito 

trabalhista. 

Portanto, é necessária a reflexão sobre a viabilidade de inclusão na norma de proteção às 

trabalhadoras sexuais que tenham se submetido à exploração sexual, garantindo-se, ainda que a 

relação de trabalho que decorra da prática do crime de exploração sexual, – situação trabalhista e 

penal peculiar, mas, comum no que se refere ao trabalho sexual – que seja devidamente remunerado 

ou indenizado, bem como os danos materiais e morais a elas causados, em conformidade com a 

garantia fundamental do direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem, disposta no art. 5º, V, da CR/1988, seus reflexos trabalhistas, 

tributários, administrativos, previdenciários, constitucionais e penais.  

O projeto de lei também propõe a modificação da descrição do rufianismo, alterando o art. 

230 do Código Penal, cuja conduta é descrita como “tirar proveito da prostituição alheia, 

participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a 

exerça” (BRASIL, 1940), que passaria a dispor o seguinte: 

 

Rufianismo 

“Art. 230. Tirar proveito de exploração sexual, participando diretamente de seus 

lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça: 

.............................................................................................” 

 

Neste ponto é cabível novamente a reflexão sobre o que significaria tirar proveito, para 

impedir que dependentes das trabalhadoras sexuais sejam passíveis de punição pela norma.  

Além disso, no que tange, novamente, a descaracterização de exploração sexual da 

apropriação de até 49,9% do rendimento da prestação de serviço sexual por terceiro, caso esse 

terceiro fosse proprietário de hotel onde são prestados serviços sexuais, mediante o pagamento de 

diária mínima para utilização do quarto.  

Ele não seria considerado rufião pela apropriação dos valores recebidos pelas trabalhadoras 

sexuais, sendo que a diária é destinada à prestação de serviços no local? Esta apropriação não seria 
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forma de exploração sexual? A regulamentação do trabalho sexual contemplaria a mais valia, sem 

reconhecer, no entanto, a relação de emprego existente? A vedação à retenção dolosa do salário 

dos trabalhadores, com as devidas adequações, não seria aplicável às trabalhadoras sexuais por 

qual razão? Esta distinção não seria discriminatória?  

Essas situações corriqueiras demonstram a necessidade de se repensar a redação do artigo 

proposto em comento, sobretudo, assegurando-se a participação de trabalhadoras sexuais e demais 

interessados no trabalho sexual, seja pela retificação do projeto de lei apresentado, caso isso seja 

possível, ou a apresentação de um projeto de lei, embasado no Projeto de Lei Gabriela Leite, mas 

que contemplem as diversas situações presentes no cotidiano do trabalho sexual, em vez de relegar 

às relações jurídicas que envolvam trabalhadoras sexuais à discricionariedade estatal, sob o risco 

da regulamentação do seu exercício ser mais uma medida utilizada pelo Estado e pela sociedade 

contra essas trabalhadoras.   

No art. 5º do projeto de lei nº 4.211/12, há disposição sobre a aposentadoria especial das 

trabalhadoras sexuais, nos seguintes termos: “Art. 5º. O Profissional do sexo terá direito a 

aposentadoria especial de 25 anos, nos termos do artigo 57 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.”403 

(WILLYS, 2012). 

A justificativa para previsão de aposentadoria especial para as trabalhadoras sexuais 

apresentadas pelo parlamentar refere-se à sujeição das trabalhadoras sexuais a condições aviltantes 

de trabalho, bem como em decorrência do envelhecimento precoce e da ausência de oportunidades 

profissionais às trabalhadoras, o que culmina no encerramento da carreira precocemente, se 

comparada aos demais trabalhadores e trabalhadoras que não se sujeitam a essas condições de 

trabalho (WILLYS, 2012).    

Entretanto, penso que, novamente, o projeto de lei deveria ser mais específico no que tange 

à aposentadoria especial das trabalhadoras sexuais, pois, em conformidade com o art. 57, §3º, da 

Lei 8.213/1991:  

 

§3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo 

segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do tempo de trabalho 

permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a 

saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (BRASIL, 1991). 

                                                 
403 Dispõe o artigo 57 da Lei 8.213/1991 com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.032/1995: “Art. 57. A 

aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado 

sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 

(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.” (BRASIL, 1991). 
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Tem-se aqui possível óbice à efetividade do direito de aposentadoria especial das 

trabalhadoras sexuais, em virtude da informalidade que permeia o exercício do trabalho, sendo de 

difícil comprovação pela trabalhadora do tempo de trabalho permanente, considerada a disposição 

do projeto de lei de exercício da profissão autonomamente ou coletivamente, por cooperativas de 

trabalho.  

Seria, portanto, necessário, quando da regulamentação do trabalho sexual disposição sobre 

as formas de comprovação pela trabalhadora sexual do tempo de trabalho, consideradas as formas 

de exercício individual ou coletivo, para que usufrua a aposentadoria especial.  

Ao final, o projeto contém a previsão de entrada em vigor na data de sua publicação, em 

conformidade com o art. 6º (WILLYS, 2012). 

O Projeto de Lei 4.211/2012, foi rejeitado, conforme fundamentação constante do relatório 

elaborado pelo Deputado Federal Pastor Eurico404, em 13 de junho de 2013. A consideração de 

                                                 
404 O Deputado Federal Francisco Eurico da Silva é pastor, membro da Igreja neopentecostal Evangélica Assembleia 

de Deus (PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE, 2016). O relator do Projeto de Lei Gabriela Leite votou 

favoravelmente à Proposta de Emenda Constitucional n° 181/2015, de autoria do Senador da República Aécio Neves, 

que não obstante prorrogar a fruição da licença-maternidade das mães de crianças prematuras, pelo número de dias em 

que o recém-nascido permanecer internado, modifica os artigos 1° e 5° da Constituição, nos seguintes termos: “Art. 2º 

Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 1º da Constituição Federal: “Art.  1º [...] III- dignidade da pessoa humana, 

desde a concepção; [...]”. Art. 3º Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 5º da Constituição Federal: “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: [...]”. Da modificação constitucional proposta, decorre a revogação do art. 128 do Código Penal: 

“Não se pune o aborto praticado por médico: Aborto necessário: I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro: II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal” (BRASIL, 1940). No Brasil, há ainda a 

possibilidade de interrupção da gestação de feto anencéfalo, sem incorrência no crime de aborto, em virtude de decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n°54, publicada 

em 30 de abril de 2013, que interpreta o artigo 128 do Código Penal, conforme os preceitos constitucionais, na forma 

da seguinte ementa: ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto 

às religiões. Considerações. FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – LIBERDADE 

SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS 

FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da 

gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal (BRASIL, 

2013). A aprovação da PEC n° 181 também suprimiria a possibilidade de interrupção da gravidez reconhecida pelo 

STF. A referida modificação é inconstitucional, apesar de aprovado o seu parecer, no dia 08 de novembro de 2017, 

pelos votos de 18 homens favoráveis (votaram os deputados: Gilberto Nascimento (PSC), Leonardo Quintão (PMDB), 

Givaldo Carimbão (PHS), Mauro Pereira (PMDB), Alan Rick (DEM), Sóstenes Cavalcante (DEM), Jorge Tadeu 

Mudalen (DEM), Marcos Soares (DEM), Antônio Jácome (PODE), Paulo Freire (PR), Jefferson Campos (PSD), 

Joaquim Passarinho (PSD), Eros Biondini (PROS), Evandro Gussi (PV), Diego Garcia (PHS), Flavinho (PSB), João 

Campos (PRB), Pastor Eurico (PHS) (NEVES, 2015), estes três últimos contrários à normas que visam ao 

reconhecimento do trabalho sexual, sendo que os Deputados Flavinho e João Campos são autores, com mencionado 

no item anterior, de projetos de lei que objetivam o encarceramento de trabalhadoras sexuais e de seus clientes); e um 

voto contrário da deputada Erica Kokay, a única mulher integrante da comissão especial para análise da proposta de 
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objetivficação da mulher, a partir da óptica vitimizadora, foi utilizada como argumento para 

rejeição do PL Gabriela Leite, conforme um dos fundamentos utilizados pelo relator, abaixo 

reproduzido:  

 

A visão de que a pessoa submetida à prostituição fica reduzida a uma coisa, a um objeto, 

é compartilhada por movimentos feministas, por vários grupos políticos, por 

representantes de diversas religiões e por estudiosos do tema. Embora o fenômeno da 

prostituição também envolva hoje pessoas do sexo masculino, a grande maioria dos que a 

exercem é composta por mulheres. Por isso, partem do movimento feminista alguns dos 

estudos, pesquisas e reflexões mais aprofundadas sobre o fenômeno da prostituição. 

(WILLYS, 2012)405. 

 

O relator ainda se vale da seguinte afirmação para rejeitar o projeto:  

 

Os argumentos apresentados no texto citado acima são bastante consistentes, baseados em 

pesquisas e estão em consonância com o que afirmam outros grupos que se opõem à 

legalização ou regulamentação da prostituição. 

Em primeiro lugar, a legalização da prostituição favorece mais os cafetões, hoje chamados 

de empresários, e promove a expansão da indústria do sexo. Na Holanda, na Alemanha e 

no estado de Vitória, na Austrália, a legalização da prostituição aumentou imensamente a 

lucratividade da indústria do sexo. Na Holanda, a partir de 2000, quando a ação dos 

cafetões se tornou legal, a indústria do sexo se expandiu em 25%. Em Vitória, na Austrália, 

a legalização da prostituição “permitiu uma expansão massiva da indústria do sexo. 

Enquanto que em 1989 havia 40 bordéis legalizados em Vitória, já em 1999 esse número 

havia subido para 94, juntamente com 84 serviços de acompanhantes”. Houve crescimento 

também de outras formas de serviços sexuais como mulheres que dançam em cima das 

mesas, casas de sado-masoquismo, shows para “voyeurs”, linha telefônica sexual e a 

pornografia. (WILLYS, 2012).  
 

Embora não apresente outras fontes para obtenção dos dados apontados, o relator, 

falaciosamente, atribui ao trabalho sexual a causa da prática de crimes, e não à sua invisibilidade. 

O viés supra també é utilizado ao citar o deputado a prática do tráfico de pessoas. É translúcida na 

argumentação relatorial a presunção da exploração sexual da migrante, trabalhadora sexual, o que, 

como visto é inconstitucional. 

                                                 
Emenda Constitucional que versa sobre direitos fundamentais das mulheres. Como se não bastasse o caráter 

absurdamente antidemocrático e misógino da comissão constituída, sem a participação das principais destinatárias da 

proposta, seu conteúdo é incompatível com o próprio artigo 1°, II, bem como com os art. 3º, IV; art. 5°, III e XXXV, 

da Constituição da República, pois, na forma do art. 60, §4°, da Constituição: “§4º Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais”. (BRASIL, 1988).  
405 Deve-se observar o simbolismo da utilização seletiva de argumentação feminista pelo referido deputado para a 

privação de direitos fundamentais por mulheres trabalhadoras, considerada a sua atuação legislativa.  
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Relativamente ao objetivo protetivo do projeto de lei, considerada a exclusão, 

discriminação, marginalização e violência contra as trabalhadoras sexuais, ao que Monique Prada 

designou “Putafobia” (PRADA, 2014), em virtude do estigma milenar por elas suportado, também 

penso ser adequada que a regulamentação do trabalho sexual contivesse norma que coibisse 

manifestações discriminatórias contra as trabalhadoras sexuais, bem como a negativa de 

atendimento ou maus tratos dirigidos a essas mulheres, por agentes públicos, especificamente, e 

atos discriminatórios de particulares406. 

Seria necessário, portanto, que se pensassem em medidas preventivas e repressivas à 

discriminação social e existencial dirigida às trabalhadoras, preferencialmente de cunho educativo 

e transformador, em vez do viés simplesmente sancionatório, ainda que este não fosse excluído, 

considerada a possibilidade de responsabilização civil, administrativa e penal, a depender da 

situação, sobretudo aquelas que envolvam danos à integridade física e moral das trabalhadoras 

sexuais. 

Tais disposições compatibilizariam com o direito fundamental à proteção estatal contra 

práticas discriminatórias, disposto no art. 5º, LI, da CR/1988: “a lei punirá qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” (BRASIL, 1988). 

Também deveria ser considerada a necessidade de um estudo mais aprofundado da 

realidade e dos efeitos das experiências regulatórias de outros países, as narrativas governamentais, 

narrativas das trabalhadoras, coletiva e individualmente, e demais envolvidos no tema, absorvendo-

                                                 
406 Conforme experimentado e relatado nas experiências regulatórias narradas no Capítulo 2. Exemplos não faltam de 

atos de violência praticados contra trabalhadoras sexuais pelo Estado e por particulares, veja-se, por exemplo relatório 

elaborado por Soraya Simões e Laura Rebecca Murray, do Observatório da Prostituição da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro da audiência sobre as violações dos direitos das prostitutas em Niterói, realizada em 04 de junho de 

2014, transcrito no Blog Mundo Invisível.Org: “Prostitutas de Niterói participaram no dia 04/06/2013 de audiência 

pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro-ALERJ, para que pudessem ser melhor esclarecidos os abusos e 

violações ocorridos durante ação da Polícia Civil no prédio onde trabalham, na Avenida Amaral Peixoto 327 no dia 

23 de maio 2014. Presidida pela deputada Inês Pandeló, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e 

pelo deputado Marcelo Freixo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro (ALERJ), a audiência reuniu prostitutas, ativistas de direitos humanos e dos direitos das prostitutas (Davida, 

ABIA e Observatório da Prostituição/UFRJ), membros da OAB, vereadores de Niterói, assessores parlamentares, 

defensores públicos e um coronel da Polícia Militar, convidado para prestar depoimento. Os representantes convidados 

da Policia Civil, Delegado Glaucio Paz e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Niterói, Delegada Gisele 

Rosemberg, não comparecerem. A audiência começou às 13:50, com o depoimento de Joyce, prostituta e proprietária 

do apartamento em que trabalha no prédio invadido pela polícia. Ela contou sobre os mandados ilegais de intimação 

que foram entregues antes do dia 23 e todos os abusos sofridos durante a invasão de dezenas de policiais nos quatro 

andares onde prostitutas trabalhavam. Foram enumerados roubos, humilhações, xingamentos, arrombamento de portas, 

depredação de bens particulares e ausência de mandado de busca e apreensão. Ela constatou que, “tudo foi errado, a 

gente só quer trabalhar, mais nada.” E mais, que quando as mulheres tentaram fazer denuncias na DEAM, “a delegada 

falou que não poderia interferir nas operações do 76. Então nenhuma das meninas conseguiu fazer a ocorrência no 

DEAM, ela se negou em fazer.”. (PRADA, 2014).  
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se o que for possível e tenha apresentado resultados positivos, consideradas as peculiaridades 

brasileiras, segundo essas narrativas e estudos sobre a matéria, bem como considerando-se os 

desacertos das normas estrangeiras, bem como suas omissões.  

 A trabalhadora sexual e ativista, Monique Prada, expressa sua opinião sobre os projetos de 

lei apresentados no Congresso Nacional e os possíveis impactos na vida das trabalhadoras sexuais, 

sendo de crucial importância para a democracia a participação das destinatárias das normas sobre 

o tema no processo de sua elaboração: 

 

“O trabalho sexual não é e nunca foi ilegal no Brasil. Tramitando num Congresso 

fortemente conservador, o projeto de lei que visa regulamentar a atividade vem 

encontrando algum apoio mas também violenta oposição de vários setores da sociedade 

organizada. Construído pelo gabinete do deputado Jean Wyllis (PSOL – RJ) em conjunto 

com a Rede Brasileira de Prostitutas, o projeto merece, senão o nosso apoio integral, todo 

o nosso respeito, no mínimo por ir de encontro aos anseios da classe de trabalhadoras à 

qual se destina. No sentido oposto, temos o PL 377/11, de autoria do deputado João 

Campos (PRB – GO), que pede a criminalização da contratação de serviços sexuais – nos 

mesmos moldes que temos desde 1999 na Suécia e, mais recentemente, na França. É um 

modelo que, apesar de sugerir que há uma penalização apenas ao contratante, mostra-se 

danoso na prática às mulheres que vivem desta atividade, e que com essa lei teriam menos 

espaço para negociação com o cliente, assim como precisariam se deslocar para lugares 

mais ermos e inseguros para exercer o seu trabalho. Complementando este projeto, há 

ainda uma solicitação, apresentada pelo deputado Flavinho (PSB_SP), de retirada da 

atividade da CBO (Classificação Brasileira de Atividades), o que é um ataque grave aos 

direitos deste grupo de trabalhadoras. Aliás, cabe lembrar de quem falamos: o deputado 

Flavinho foi o mesmo que, em discurso, afirmou que as mulheres “de verdade” não 

querem ser empoderadas, mas cuidadas, e que as parlamentares feministas “não sabem o 

que é ser amadas”. 

Num momento em que se ataca fortemente os direitos de todas as pessoas 

trabalhadoras, nós seguimos na luta ainda por conquistar uns poucos direitos. Dentre eles 

o direito de existir para além dos guetos e das esquinas onde estivemos até aqui restritas. 

Neste momento, me parece que mais importante que lutar pela regulamentação da 

atividade, a luta contra o retrocesso é o que nos toma tempo – e neste sentido, estamos 

todas juntas com as outras trabalhadoras que, com a precarização dos direitos trabalhistas 

e a aprovação da terceirização irrestrita, estão sob o sério risco de ter quase os mesmos 

direitos trabalhistas que… isso mesmo, prostitutas.” (PRADA, 2017a) 

 

Infelizmente, tendo em vista o avançar reacionário do Estado brasileiro, cujas casas 

legislativas estão ocupadas prevalentemente por homens, majoritariamente machistas e hipócritas, 

com fortes vínculos religiosos com fins eleitoreiros (e algumas mulheres que também possuem 

essas características) ou focados nos benefícios políticos advindos da subsistência de uma cultura 

do encarceramento, o atual contexto brasileiro demonstra maior possibilidade de aprovação e 

sanção dos projetos de lei brasileiros proibicionistas, do que a promulgação da norma 

regulamentadora.  
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A tentativa de encarceramento dessas mulheres e/ou de seus clientes é atentatória aos 

diversos direitos fundamentais citados no presente. Será necessária a mobilização e sensibilização 

dos parlamentares para que não sejam aprovadas ou, caso sejam, para que sejam declaradas suas 

inconstitucionalidades pelo Poder Judiciário, pelo exercício do controle de constitucionalidade, 

concentrado ou difuso, sobre as referidas normas.    

Nesse sentido, a regulação da prostituição deveria contemplar, com o objetivo de impedir a 

exploração sexual, repiso, somente duas formas: o trabalho autônomo ou o trabalho coletivo, 

exercido por meio de cooperativas ou associações, o que, além de proporcionar o reconhecimento 

profissional das trabalhadoras, formaria uma rede de proteção para prevenção e punição das 

situações em que houvesse exploração e violência sexual contra as trabalhadoras sexuais.  

Para tanto, é fundamental o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 227 a 229 

do Código Penal, pois, em confronto com os artigos constitucionais, quais sejam, o art. 5º, XVII e 

174, §2º, os quais asseguram a organização social por meio de associações e a valorização do 

trabalho humano pela formação de cooperativas de trabalho407. Os movimentos sociais são de 

extrema importância para a visibilidade e desestigmatização do trabalho sexual408.  

Caso a regulação admita a possibilidade de se explorar a prostituição pela intermediação 

empresarial, outras exigências também poderiam ser impostas, tais como a sujeição a legislação 

trabalhista, fiscalização sanitária, a tributação, bem como a verificação pessoal daqueles que 

pretendem explorar o negócio, como por exemplo, a análise de antecedentes criminais do 

                                                 
407 “De mais a mais, assim como a liberdade contratual não é adversa ao modo de produção socialista, tal qual já 

anteriormente observei, também não o é a livre iniciativa, como aqui concebida. A liberdade, amplamente considerada 

– insisto neste ponto -, liberdade real, material, é um atributo inalienável do homem, desde que se o conceba inserido 

no todo social e não exclusivamente em sua individualidade (o homem social, associado aos homens, e não o homem 

inimigo do homem). A liberdade de iniciativa, no entanto, é um dos desdobramentos da liberdade. E, porque assim é 

– isso deve restar bem vincado -, não está ela jungida, enquanto liberdade de iniciativa econômica, à propriedade. 

Nem a toma, a Constituição, como já observei, como direito fundamental, entre aqueles inscritos no seu Título III. Não 

se trata, pois, no texto constitucional, de atributo conferido ao capital ou ao capitalista, porém à empresa – ao 

empresário, apenas enquanto detentor do controle da empresa. De resto, repita-se, não é ela atributo conferido 

exclusivamente à empresa”. (GRAU, 2010, p. 209, grifos do autor). 
408 “[...] o contexto da constitucionalização simbólica proporciona o surgimento de movimentos e organizações sociais 

envolvidos criticamente na realização dos valores proclamados solenemente no texto constitucional e, portanto, 

integrados na luta política pela ampliação da cidadania. Assim sendo, é possível a construção de uma esfera pública 

pluralista que, embora restrita, tenha capacidade de articular-se com êxito mediante os procedimentos democráticos 

previstos no texto constitucional. Não se pode excluir a possibilidade, porém, de que a realização dos valores 

democráticos expressos no documento constitucional pressuponha um momento de ruptura com a ordem de poder 

estabelecida. E isso torna-se tanto mais provável na medida em que os procedimentos democrá- ticos previstos no texto 

constitucional são deturpados no processo concretizador, não se operacionalizando como mecanismos de legitimação 

do Estado.” (NEVES, 1996, p. 328).    
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empresário, se já cometeu crimes relacionados aos direitos das mulheres ou contra a organização 

do trabalho, bem como pedofilia e tráfico de pessoas.  

A partir da análise da regulação da prostituição pela norma alemã409, a pesquisadora Barbara 

Kavemann (2007, p. 26) traçou sugestões para a regulação e controle estatal da prestação de 

serviços sexuais, em conformidade com a peculiaridade das formas como são ofertados os serviços: 

para a prostituição em locais particulares ou nas ruas, exercida de forma autônoma, a fiscalização 

das condições de higiene e de segurança, para as casas de prostituição, sejam quais forem os nomes 

que se adotarem (bordéis, clubes, zonas, saunas, etc.), a verificação das condições sanitárias, bem 

como o controle sob as condições de trabalho às quais estão sujeitas as profissionais, segurança, 

privacidade, higiene etc.  

Entretanto, é imperioso que se verifiquem, sobretudo mediante audiências com as próprias 

prostitutas, as necessidades decorrentes do exercício do trabalho, preservando-se, se assim 

desejarem, a confidencialidade da prestação dos serviços.  

É necessário, ainda, que se desenvolva um aparato estatal, que atue em conjunto com as 

associações das prostitutas e outras entidades que desenvolvam trabalhos relacionados a prestação 

de serviços sexuais (por exemplo, as universidades) para que haja o monitoramento da 

implementação da regulação, de forma a se verificar a necessidade de adequação da norma, bem 

como a eficácia desta, sobretudo, para preservação da dignidade das trabalhadoras.  

A utilização do espaço urbano na prestação dos serviços sexuais é ponto a se pensar para a 

regulação da profissão, de forma a se harmonizar o direito de uso das cidades que todas as pessoas 

tem, mas não com o propósito de invisibilização ou estigmatização das prostitutas, tampouco de 

forma a retirar os locais de sua atuação da tocabilidade do direito, não com o propósito de 

manutenção da “ordem”, mas com o objetivo de proteção dessas trabalhadoras (ainda que se 

apresente como aspecto negativo da regulação, a determinação do exercício do trabalho sexual em 

locais específicos e, a depender dos locais, em horários específicos).  

Deve-se pensar, assegurando-se a participação das profissionais, em conformidade com o 

artigo 10 da Constituição da República410, de que forma e em quais lugares da cidade a prostituição 

será exercida e de que forma o Estado atuará nessas regiões, em conjunto com as trabalhadoras 

sexuais (pois, a tradicional atribuição estatal, como visto, reverbera a atuação excepcional, razão 

                                                 
409 Vide tópico 2.4. 
410 Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que 

seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. (BRASIL, 1988). 
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pela qual não se pode confiar única e exclusivamente nos agentes públicos para se assegurar a 

proteção das trabalhadoras sexuais), para assegurar a integridade das trabalhadoras contra a prática 

de atos violentos.  

A regulação do trabalho sexual, como a regulação de qualquer outro trabalho, por certo, 

imporá também às profissionais o atendimento a especificações legislativas, como disposto no art. 

5º, XIII, da Constituição da República, in verbis: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. 

Deste modo, por necessidade de regulação do trabalho sexual, observadas as necessidades 

de modificação da redação de alguns dispositivos, bem como o acréscimo de outros, 

precipuamente, com a participação direta das trabalhadoras sexuais, o projeto de Lei 4.211/12, 

Projeto de Lei Gabriela Leite, atende satisfatoriamente aos fundamentos e direitos constantes da 

Constituição brasileira.  

 

5.3 Alternativa constitucional de organização do trabalho sexual uma perspectiva anti-

exploratória 

 

Feita toda a verificação sobre a necessidade de descriminalização fática e/ou regulação da 

prostituição como forma de emancipação das trabalhadoras sexuais e como forma de se pensar o 

sistema jurídico que contemple todas as formas de vida, respeitando as escolhas ou a falta de 

escolhas dos indivíduos para o exercício do trabalho sexual, juntamente com os fundamentos de 

valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, é imperioso que se pense na implantação de 

um sistema que coíba a exploração sexual das trabalhadoras411.  

A descriminalização fática do trabalho sexual, por si só, possibilitaria o exercício do ofício, 

isso porque, como se verá abaixo, o ordenamento jurídico brasileiro, caso aplicado observando-se 

as normas constitucionais amparam a prestação do trabalho sexual. Mas, temo a insuficiência desta 

medida, pois, embora o Estado atue como instrumento do capital, ainda se presta, minimamente, a 

                                                 
411 Isso porque já é verificável em diversas pautas iniciadas nos movimentos sociais (por exemplo, a temática LGBT) 

a apropriação pelo sistema capitalista, transformando-as em novos objetos de exploração comercial, diluindo a 

importância de tais lutas e precarizando a conquista de direitos, o que também tem ocorrido no universo trabalhista, 

como aponta Márcio Túlio Viana: “Além disso, o próprio modelo econômico tenta às vezes se apropriar de ideias de 

igualdade, para cooptar a classe operária e conquistar a sua adesão. Assim é, por exemplo, que o escritório se desloca 

para o chão da fábrica, o empregado ganha o nome de ‘colaborador’, os chefes são chamados por apelidos e o bandejão 

serve a todos a mesma comida. Naturalmente, são práticas impregnadas de ideologia, para não dizer de hipocrisia; no 

entanto, têm um efeito colateral interessante, pois acabam reforçando aquela ânsia geral pela igualdade”. (VIANA, 

2010, p. 147).  
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impedir que grandes atrocidades sejam praticadas contra as pessoas e que se explorem os 

trabalhadores até o fim de suas forças.  

Apresenta-se paradoxal defender a necessidade do Estado que também atua em prol da 

exploração412, entretanto, a consolidação de modelos socialistas ou anarquistas, ou qualquer outro 

modelo político e socioeconômico que se distancie do capitalismo, apresenta-se cada vez mais 

remota, o que me impede de vislumbrar qualquer esperança de rompimento com o sistema 

econômico vigente, a não ser a partir de práticas que se originem dentro do próprio sistema413. Pode 

parecer utópico, mas uma das poucas possibilidades de se escapar do determinismo é a 

emancipação dos sujeitos.  

A verificação da experiência alemã revela aspectos a serem debatidos para a regulação do 

trabalho sexual, sendo a primeira delas, a necessidade de se elaborar uma norma analítica, que 

contemple as diversas possibilidades do exercício do trabalho sexual, para se evitar lacunas 

legislativas que possibilitem o agir estatal discricionário, o qual, invariavelmente, é contaminado 

pelas concepções morais dos agentes públicos que o fazem.  

Não se poderia pensar na estrutura empresarial ou laboral própria da tradicional ordem 

capitalista em que os sujeitos vendem sua força de trabalho para a produção do lucro de outrem, 

até porque isso não caberia mesmo para a venda da força de trabalho física não-sexual, bem como 

intelectual. Para tanto seria necessário ruptura séria com o sistema econômico atual, o que se 

apresenta praticamente impossível, diante do quadro de sua hegemonia em todo o mundo, bem 

como diante dos avanços do capital financeiro, ressignificando e colocando em colapso as próprias 

bases do capitalismo mercantilista, industrial e empresarial que se desenvolveu ao longo dos 

séculos414. 

                                                 
412 “O modo de produção social capitalista, que elege como ratio fundamentalis do ordenamento político o lucro, 

coloca o direito positivo a seu serviço; é isso que explica a estruturação do direito posto pelo Estado moderno. Ele 

existe fundamentalmente – desejo deixar este ponto bem vincado – para permitir a fluência da circulação mercantil, 

para tentar ‘domesticar’ os determinismos econômicos. Porta em si a pretensão de dominar a realidade e expõe 

marcante contradição, que pode ser enunciada nos seguintes termos: o capitalismo [leia-se: o Terceiro Estado, a 

burguesia] necessita da ordem, mas a detesta, procurando a qualquer custo exorcizá-la. Dizendo-o de outro modo: o 

mercado exige, para satisfação do seu interesse o afastamento ou a redução de qualquer entrave social, político ou 

moral ao processo de acumulação de capital. Reclama atuação estatal para garantir a fluência de suas relações, porém, 

ao mesmo tempo, exige que essa atuação seja mínima.” (GRAU, 2010, p. 34).   
413 Nas sociedades constituídas sob a forma de “Estado de Direito”, este último é importante instrumento de operação 

econômica no sistema. O Direito possui uma finalidade protetiva dentro do sistema capitalista (GRAU, 2010, p. 26), 

sendo que, se excluir desta regulação, como demonstra a atuação excepcional do Estado nos diversos países que adotam 

o sistema abolicionista de tolerância, arrisca-se se sujeitar somente às manifestações mais perversas do aparato estatal. 
414 “E de modo diverso, mas análogo [à biopolítica nazista], o projeto democrático-capitalista de eliminar as classes 

pobres, hoje em dia, através do desenvolvimento, não somente reproduz em seu próprio interior o povo dos excluídos, 
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Outra via que se houvesse pensar, por ora, deveria estar inserida no sistema econômico da 

forma como ele nos apresenta na atualidade, sob o risco de se defender utopicamente algo que não 

estaríamos vivos para ver se realizar. Entretanto, não se podem engessar as reflexões por mudanças 

sociais estruturais, tampouco silenciar as lutas, necessárias e urgentes, cabe-nos, como habitantes 

do mundo no momento presente, contribuir para a sua transformação em um lugar que dê a todas 

as pessoas o direito de existir e não somente como serviçais do sistema econômico hegemônico 

vigente, sob o risco de se perpetuar a exploração manifestada na coisificação das pessoas415.  

Deve-se repensar a estrutura no sentido de compreensão da complexidade humana, de todos 

os propósitos e potenciais de uma pessoa, enquanto pessoa, fim em si mesmo, segundo a inconteste 

noção kantiana de dignidade. O que não se pode, entretanto, é permitir a prevalência e a imposição 

de concepções individuais e morais de vida, consequentemente, de sexualidade, como atributo 

inseparável da existência, de forma a se perpetuar a dominação secular que se relega às mulheres.    

As trabalhadoras sexuais possuem direito de se organizarem como categoria profissional, 

bem como organizarem a prestação dos seus serviços nas formas que se passam a estudar.  

                                                 
mas transforma em vida nua todas as populações do Terceiro Mundo. Somente uma política que saberá fazer as contas 

com a cisão biopolítica fundamental do Ocidente poderá refrear esta oscilação e pôr fim à guerra civil que divide os 

povos e as cidades da terra”. (AGAMBEN, 2002, p. 186). 
415 “Ao discutirmos os continuísmos entre colonialismo e neoliberalismo, apresentamos abundantes comprovações de 

que o capitalismo tem força suficiente e que seus agentes possuem a capacidade de utilizar um impressionante conjunto 

de estratégias eficazes para superar momentos difíceis, criados por triunfos passageiros da legalidade. Tendo em vista 

o fato de que, em última análise, o Direito em ação diz respeito a política e poder, possivelmente mais do que a 

eficiência ou justiça, precisamos admitir a impossibilidade de transformar de modo significativo o Estado de Direito 

imperial em um Estado de Direito do povo, a partir de uma reestruturação fundamental do campo político. Essa 

tentativa, porém, precisa desmistificar muitos tabus, um dos quais é a necessidade intrínseca da experiência histórica 

que até o momento se conhece como Estado de Direito. Há uma necessidade renovada de contar a verdade histórica, 

não apenas para as instituições poderosas, mas também para o povo, para provar que a verdade é sempre revolucionária 

e poderosa quando politicamente organizada, rasgar o denso véu de mentiras que resguarda a pilhagem ocidental e a 

brutalidade histórica. É preciso rejeitar as ideias espetaculares e imperialistas do Ocidente sobre democracia e Estado 

de Direito. O que deve surgir, ao longo do tempo, é uma ideia muito simples, camuflada na época atual, apesar de toda 

a sua evidência por uma falsidade ideológica multissecular: em um mundo de recursos escassos, há um limite de 

respeitabilidade à acumulação privada, e os ricos (países, empresas ou, em última instância, indivíduos) não podem 

ser ricos para além desse limite sem serem responsabilizados pelo fato de os pobres serem pobres. A ultrapassagem 

desse limite essencial equivale à pilhagem, independente do fato de o Estado de Direito, ao proteger os lucros e todos 

os ‘custos externalizáveis’, imponha essas disparidades. Neste planeta, os recursos não são escassos, mas, se os ricos 

forem legalmente obrigados a respeitar os limites da decência, haverá mais do que recursos suficientes para todos 

viverem bem. Ninguém admiraria e respeitaria uma pessoa que, em um bufê de almoço, devorasse de modo obsceno 

90 por cento da comida, deixando que os outros convidados dividissem entre si uma quantidade insuficiente para um 

único deles. Em uma história mundial de capitalismo em que o Estado de Direito reproduziu esse exemplo em escala 

mundial, a admiração pelos ricos e poderosos, bem como pelos instrumentos que garantem a prática de um esquema 

tão perverso, parece, de fato, algo muito paradoxal. As pessoas devem ser livres para criar suas próprias economias. 

Nada existe de inevitável nas estruturas atuais e em suas certezas dominantes e aceitas como verdadeiras. Na verdade, 

é possível que as atuais hegemonias jurídicas e políticas também sofram de um tipo de falta: a falta de cultura sobre o 

mundo e de realismo político global”. (MATTEI, NADER, 2013, p. 384).  
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5.3.1 O exercício autônomo da profissão 

 

O trabalho autônomo é exercido pela trabalhadora, que dirige o exercício da sua atividade, 

com independência, sem se sujeitar a controle do exercício de sua atividade profissional por 

outrem416. O seu exercício é direito assegurado no art. 170, parágrafo único, CR/1988. É 

assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. (BRASIL, 1988). 

É a forma de exercício das trabalhadoras sexuais que trabalham, com autonomia, nos hotéis 

dos grandes centros, mediante o pagamento de diária ao proprietário do quarto, recebendo a 

profissional o valor da prestação de serviços diretamente do cliente; bem como as trabalhadoras 

que agendem (por qualquer meio disponível) encontros com os clientes ou prestem seus serviços 

sob a forma virtual, de forma independente, e recebendo o pagamento também diretamente; 

profissionais que assim também se organizam e exercem seu trabalho nas ruas, por exemplo. 

Diferentemente é a relação de trabalha mantida entre a profissional e casa de prostituição, 

também não vedada pela conduta descrita no art. 229 do Código Penal, que criminaliza a casa de 

exploração sexual. Nos locais em que a prestação de serviços das trabalhadoras sexuais é 

coordenada por outrem, bem como o a onerosidade e a continuidade da relação de trabalho, há, a 

depender da análise das situações concretas, possibilidade de reconhecimento de vínculo 

empregatício.  

                                                 
416 Teóricos do Direito do Trabalho brasileiro elaboram concepções para distinguir o trabalho autônomo da relação de 

emprego, pela ausência dos elementos característicos desta última naquela forma de prestação laboral, quais sejam: 

pessoa física, pessoalidade, onerosidade, continuidade, subordinação, de forma simples, sem problematização dos 

referidos elementos. Nesse sentido, Vólia Bonfim Cassar: “Autônomo é o trabalhador que explora seu ofício ou 

profissão, com habitualidade, por conta e risco próprio. A palavra habitualidade tem o conceito temporal, ou seja, que 

a atividade é exercida com repetição. O exercício da atividade é habitual em relação ao trabalhador (que tem 

constância e repetição no seu labor) e não em relação a cada tomador, como é o caso do empregado, cuja necessidade 

de sua mão de obra para o empregador é permanente. Normalmente executa seus serviços para diversos tomadores 

(clientela variada), sem exclusividade, com independência no ajuste, nas tratativas, no preço, no prazo e na execução 

do contrato. Corre o risco do negócio e não tem vínculo de emprego”. (CASSAR, 2017, p. 276, grifos da autora). 

Maurício Godinho Delgado concentra a distinção entre trabalhadores autônomos de empregados na subordinação: 

“Fundamentalmente, trabalho autônomo é aquele que se realiza sem subordinação do trabalhador ao tomador dos 

serviços. Autonomia é conceito antitético ao de subordinação. Enquanto esta traduz a circunstância juridicamente 

assentada de que o trabalhador acolhe a direção empresarial no tocante ao modo de concretização cotidiana de seus 

serviços, a autonomia traduz a noção de que o próprio prestador é que estabelece e concretiza, cotidianamente, a forma 

de realização dos serviços que pactuou prestar. Na subordinação, a direção central do modo cotidiano de prestação de 

serviços transfere-se ao tomador; na autonomia, a direção central do modo cotidiano de prestação de serviços preserva-

se com o prestador de trabalho” (DELGADO, 2015, p. 358). 
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Não se apresentaria como inovação legislativa o reconhecimento da possibilidade de 

exercício autônomo das trabalhadoras sexuais, pois, além de lícito, consta no ordenamento jurídico 

brasileiro, na Classificação Brasileira de Ocupações, desde 2002. Ademais, o exercício autônomo 

do trabalho sexual, como visto no capítulo 2, não é proibido no Brasil. 

A trabalhadora sexual autônoma, encontra-se protegida pela norma previdenciária, 

conforme a art. 12, V, g, da Lei nº 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade 

Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências: “Art. 12. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: [...] V - como contribuinte individual: [...] g) quem 

presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 

relação de emprego; [...]”. (BRASIL, 1991)417.  

As trabalhadoras sexuais que prestam seus serviços de forma autônoma, portanto, pela 

inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) como contribuintes individuais, 

podem recolher a contribuição social para acesso aos direitos previdenciários.  

A possibilidade de exercício autônomo da profissão se apresenta vantajoso às trabalhadoras 

que pretendem maior liberdade na prestação de serviços, bem como ocultar a natureza das suas 

relações de trabalho, ao não disciplinar a exigência do registro da sua profissão para possibilidade 

da fruição de direitos, pois a expressão “contribuinte individual” foi adotada pelo INSS418. Assim, 

as trabalhadoras sexuais têm assegurado o sigilo da sua profissão nos registros previdenciários. 

Devo mencionar, ainda, às modificações recentes na Consolidação das Leis do Trabalho, 

promovidas pelos parlamentares, para atender aos interesses rentistas empresariais, pela Lei nº 

13.467/2017 e pela Medida Provisória nº 808/2017. A CLT, após a entrada em vigor das referidas 

normas passou a dispor sobre a relação de trabalho das trabalhadoras autônomas, no artigo 442-

B419.   

                                                 
417 Em conformidade com o artigo 21 da Lei nº 8.212/1991, a alíquota de contribuição das trabalhadoras autônomas é 

de vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do 

art. 28. 
418 Conforme informação constante sobre os tipos de filiação no site do Instituto Nacional de Previdência Social: 

“Contribuinte individual: Todos aqueles que trabalham por conta própria (de forma autônoma) ou que prestam serviços 

de natureza eventual a empresas, sem vínculo empregatício. São considerados contribuintes individuais, dentre outros, 

os sacerdotes, os diretores que recebem remuneração decorrente de atividade em empresa urbana ou rural, os síndicos 

remunerados, os motoristas de táxi, os vendedores ambulantes, as diaristas, os pintores, os eletricistas, os associados 

de cooperativas de trabalho”. (BRASIL, 2017).  
419 “Art. 442-B.  A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, de forma contínua ou 

não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação. §1º É vedada a celebração de cláusula de 

exclusividade no contrato previsto no caput. § 2º Não caracteriza a qualidade de empregado prevista no art. 3º o fato 

de o autônomo prestar serviços a apenas um tomador de serviços. §3º O autônomo poderá prestar serviços de qualquer 
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Dispõe o caput do mencionado artigo que, a contratação do autônomo, cumpridas por este 

todas as formalidades legais, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista 

no art. 3º da CLT, ainda que exerça atividade relacionada ao negócio da empresa contratante, 

conforme o parágrafo 7° (BRASIL, 2017). NR. Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física 

que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 

salário. (BRASIL, 1943).  

O parágrafo primeiro do referido artigo veda a celebração de cláusula de exclusividade na 

contratação de trabalhadora autônoma, podendo a trabalhadora prestar serviços de qualquer 

natureza a outros tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob 

qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive autônomo (art. 442-B, §3°, da CLT). 

Contudo, a exclusividade da prestação de serviços por autônoma a apenas um tomador de serviços 

não caracteriza a qualidade de empregada, exceto se constatada a subordinação jurídica, hipótese 

em que será reconhecido o vínculo empregatício, conforme os parágrafos 2° e 6° da norma em 

comento (BRASIL, 2017).  

À trabalhadora autônoma, em conformidade com o §4° do artigo em estudo (BRASIL, 

2017), é garantida a possibilidade de recusar a realização da atividade demandada pelo contratante, 

garantida a cláusula de penalidade prevista em contrato.   

Entretanto, como se pode ver com a leitura das normas constantes do referido artigo, não 

há qualquer modificação na realidade trabalhista das trabalhadoras sexuais, pois já não possuem 

declarado o vínculo de emprego, não pelo exercício autônomo do trabalho, mas, por considerar o 

objeto deste prestado a empresários, agentes etc., ilícito, portanto, incompatível com a ordem 

trabalhista vigente.  

 

5.3.2 Sindicalização das trabalhadoras sexuais 

 

                                                 
natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade 

de contrato de trabalho, inclusive como autônomo. §4º Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar 

atividade demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade prevista em contrato. §5º 

Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros, e trabalhadores de outras categorias 

profissionais reguladas por leis específicas relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde que 

cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de empregado prevista o art. 3º. §6º Presente a 

subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício. §7º O disposto no caput se aplica ao autônomo, ainda 

que exerça atividade relacionada ao negócio da empresa contratante. (BRASIL, 2017).  
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Em virtude da fundamentalidade do direito à associação sindical, na forma do art. 8º, da 

Constituição da República, as trabalhadoras sexuais também podem se organizar em sindicatos 

para representação de sua categoria de trabalho junto aos empresários que, declarada ou 

fraudulentamente, explorem atividade econômica sexual:  

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

 

 I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado 

o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção 

na organização sindical; 

 

 II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 

representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será 

definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à 

área de um Município; 

 

 III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 

 

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, 

será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical 

respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei; 

 

 V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

 

 VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 

 

 VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; 

 

 VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura 

a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano 

após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. (BRASIL, 1988).  

 

 

Os sindicatos são espécies de associações para representação dos “trabalhadores vinculados 

por laços profissionais e laborativos comuns” (CASSAR, 2017, p. 1241) em conflitos coletivos, 

que objetivam à defesa de interesses e direitos da categoria420, na forma constante do artigo 512 da 

Consolidação das Leis do Trabalho421. 

                                                 
420 Os sindicatos também possuem outras atribuições, como apontado por Vólia Bonfim Cassar: “A lei brasileira define 

sindicato como associação para fins de estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos ou profissionais de 

todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais, 

exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. (art. 511, 

caput, CLT)” (CASSAR, 2017, p. 1241). 
421 “Art. 512 - Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas 

de acordo com o art. 558 poderão ser reconhecidas como Sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta Lei.” 

(BRASIL, 1943).  
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Contudo, na organização dessas instituições devem ser observadas as normas 

infraconstitucionais que disponham sobre sua constituição, funcionamento, exercício, 

financiamento etc. (artigos 511 a 625 da Consolidação das Leis do Trabalho)422. Destaco, ainda, a 

persistência do princípio da unicidade sindical na constitucionalização do direito sindical, que 

impede a criação de mais de um sindicato representante de igual categoria na mesma base 

territorial, que não pode ser inferior à área de um Município, conforme disposto no art. 8º, II, da 

CR/1988 (BRASIL, 1988). 

Dentre as atribuições dos sindicatos, está a construção autônoma das normas inerentes às 

relações de trabalho das categorias negociantes, como resultado da negociação coletiva, acordos 

coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho, ambas com força normativa.  

O que diferencia os acordos coletivos de trabalho das convenções coletivas de trabalho é a 

especificidade maior daquele às relações de emprego existentes entre uma empresa ou grupo de 

empresas e um sindicato de trabalhadores. A convenção coletiva de trabalho é celebrada entre 

sindicato ou sindicatos de empregadores e sindicato ou sindicatos de empregados, na forma do 

artigo 611 da CLT423. 

Dessa forma a importância para a organização sindical das trabalhadoras sexuais seria para 

pleitear a declaração pelo Judiciário da existência de vínculo empregatício entre diversas dessas 

empregadas, pois presentes todos os elementos inerentes ao contrato de trabalho, já mencionados 

nos tópicos anteriores, e as pessoas físicas ou jurídicas para as quais prestam serviços, 

beneficiando-as economicamente com os rendimentos do seu trabalho, os quais integram o lucro 

daqueles que exploram esta atividade econômica, mas não as exploram sexualmente, pois, não há 

vício da vontade, tampouco incapacidade de uma das partes e o mais importante, dada a equivocada 

                                                 
422 “Os sindicatos que representam os interesses dos trabalhadores se organizam, em sua maioria, por categoria e não 

por profissão. Explica-se esta atitude ante o paralelismo sindical que deve existir entre a categoria econômica e a 

profissional, de forma que cada agente social esteja devidamente representado, equilibrando os interesses. A associação 

de trabalhadores por identidade de situação de emprego ou de empregador foi expressamente adotada pelo art. 511, 

§2°, da CLT quando, ao conceituar categoria profissional, incluiu os trabalhadores que se encontravam em situação de 

emprego na mesma atividade econômica, mesmo que exercessem profissões e funções distintas”. (CASSAR, 2017, p. 

1241). 
423 “Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos 

representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das 

respectivas representações, às relações individuais de trabalho. §1º É facultado aos Sindicatos representativos de 

categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria 

econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas 

relações de trabalho. § 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias   econômicas 

ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas 

vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações.” (BRASIL, 1943).       
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jurisprudência pátria: o objeto da relação de trabalho é lícito, pois o artigo 229 do Código Penal 

veda a exploração de estabelecimento onde ocorra a exploração sexual, e não a prostituição, 

trabalho reconhecido, repito, na Classificação Brasileira de Ocupações, desde 2002. 

O que poderia ser considerado lícito se, por absurdo, se considerasse adequado o título do 

artigo 229 do Código Penal, apesar de todas as diferenças já apontadas, seria a atividade econômica 

explorada pela casa, e não a relação entre esta e a trabalhadora, o alvo da criminalização estatal. 

Razão pela qual, a medida necessária seria a investigação e instauração dos procedimentos judiciais 

e administrativos cabíveis ao fato, enquanto o empregador, pessoa física ou pessoa jurídica 

(prostíbulos, boate, casa de dança etc.), deveria arcar com as verbas trabalhistas e contribuições 

previdenciárias decorrentes da relação de emprego declarada, a despeito de sua responsabilização 

criminal, civil e administrativa.  

São ainda prerrogativas dos sindicatos, conforme disposto no art. 513 da CLT: 

 

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: 

a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da 

respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos 

à atividade ou profissão exercida; 

b) celebrar contratos coletivos de trabalho; 

c) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal; 

d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, na estudo e solução dos 

problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal; 

e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou 

profissionais ou das profissões liberais representadas. 

Parágrafo Único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, a prerrogativa de fundar 

e manter agências de colocação. (BRASIL, 1943). 
 

Considerando-se a função precípua dos sindicatos, qual seja, a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas 

(art. 8º, III, da CR/1988), verifico que a organização sindical das trabalhadoras somente faria 

sentido, caso houvesse o reconhecimento estatal da possibilidade de existência de vínculo 

empregatício entre elas e as pessoas físicas ou jurídicas para as quais prestarem seus serviços424. 

                                                 
424 Destaco acerca do movimento sindical no atual contexto trabalhista brasileiro, sobretudo após as modificações 

legislativas perpetradas pela Lei n° 13.467/2017, o desprestígio das organizações sindicais de trabalhadores, ante a 

ausência de representatividade dos interesses dos trabalhadores, exceto pela função precípua de elaboração das normas 

coletivas de trabalho. Nesse sentido, verifica Maíra Neiva Gomes: “Mas estaríamos vivendo um declínio do sindicato? 

Desejamos crer que não. Talvez a falta de legitimidade social dos sindicatos somente evidencie o declínio de um 

modelo de sindicalismo. O modelo de movimento sindical do século XX, que aceita com resignação a condição de 

subordinação da relação de assalariamento e que articula seus interesses de forma corporativa. […] enquanto entidade 

representativa de interesses, deve articular-se não somente para reivindicar direitos trabalhistas, mas também direitos 

mais amplos que permitam a construção da autonomia do trabalhador para além do espaço produtivo. Talvez um dos 
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5.3.3 Associações de trabalhadoras sexuais 

 

Como visto na história dos movimentos sociais das trabalhadoras sexuais brasileiras, os 

coletivos e associações tiveram protagonismo na conquista do status profissional conferido pela 

Classificação Brasileira de Ocupações. 

A criação de associações e cooperativas por trabalhadoras sexuais é direito fundamental, 

conforme previsto no artigo 5º, XVII a XXI, da Constituição da República: 

 

Art. 5º, XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 

autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 

suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 

representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; (BRASIL, 1988). 

                                                 
caminhos seja a compreensão, pelo movimento sindical, de que, no capitalismo, a exploração e opressão dos 

trabalhadores não se dão apenas no espaço produtivo, elas atingem outras esferas da vida social. Um mundo plural, 

heterogêneo e complexo não comporta mais um sindicalismo que pretenda ser meramente representativo, 

corporativista, homogêneo e nacionalista. O sindicalismo do século XX expressava uma realidade social que não existe 

mais. De certa forma, o sindicato era o reflexo da fábrica taylorista/fordista, compatível com uma visão de mundo que 

pretendia ser totalizadora e que desconsiderava a própria diversidade do tecido social. No entanto, como já debatido, 

o movimento sindical enfrenta novos obstáculos e desafios no século XXI. O primeiro desafio colocado é incorporar 

o novo anseio democrático. Além disso, o sindicato ainda deve enfrentar o debate do público ao privado, buscando 

pensar as condições socialmente impostas a algumas minorias, como as mulheres, negros e homoafetivos. Ainda se 

coloca como desafio a discussão do político ao econômico, ou seja, a criaçãode canais que possibilitem que o fruto do 

trabalho humano – de todas as espécies, inclusive o intelectual - deixe de ser visto apenas como objeto a ser gerido 

pelo poder privado. Nesse sentido, debater políticas públicas de distribuição de renda e reconhecimento de todos os 

tipos de trabalho, bem como meios para assegurar que todos tenham acesso aos bens culturais e materiais, torna-se 

imprescindível para o movimento sindical. Um sindicalismo que também se articule na defesa do meio ambiente, das 

tradições culturais, enfim, de um mundo que progrida conscientemente, garantindo a inclusão social, cultural, política 

e econômica de todos os indivíduos. A crítica do sindicalismo deve se dirigir a todas as dimensões economicistas que 

sustentam a civilização capitalista. Em outras palavras, se a construção de direitos sociais – em especial, os trabalhistas 

– permite diminuir a exploração da força de trabalho, ela por si só não assegura a construção das liberdades de forma 

democrática, inclusiva e cidadã. Ela é apenas uma etapa necessária para que os indivíduos tenham condições de 

assegurar sua sobrevivência, elemento essencial para que eles conquistem sua emancipação completa. O sindicalismo 

talvez deva abandonar as noções totalizadoras e homogeneizadoras para absorver as reivindicações amplas, complexas 

e multifacetárias do corpo social. Criando leques cada vez mais amplos de solidariedade, ele pode buscar construir a 

igualdade, dentro das diferenças. É, portanto, um sindicalismo reinventado, rebelde, que absorve as aspirações de 

cidadania e democracia participativa direta de seu nascedouro, moldando-as para a construção de um novo mundo. 

Claro que ainda é necessário refletir sobre outras questões. Caso o sindicalismo se abra como proposto, ele continuaria 

sendo sindicalismo ou integrar-se-ia a outros movimentos sociais? A adoção de bandeiras não trabalhistas esvaziaria 

a ação do sindicato de defesa dos trabalhadores? Um trabalhador branco se sentiria representado e se filiaria a um 

sindicato que aderisse à luta indígena, por exemplo? Muitas outras indagações poderão – e deverão – surgir. No entanto, 

o que se buscou aqui apresentar são apenas possibilidades, cujos resultados somente podem ser avaliados caso os atores 

sociais dediquem-se a tal reformulação”. (GOMES, 2016, p. 299).   
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A livre associação profissional também é direito previsto no caput do artigo 8º da 

Constituição da República, conforme visto no item acima.  

Além das normas constitucionais, são de observância obrigatória, as normas 

infraconstitucionais que dispõem sobre a organização e funcionamento das associações, 

notadamente os artigos 53 a 61 do Código Civil e, mais especificamente, as normas que dispõem 

sobre as associações profissionais, constantes da CLT. 

Em conformidade com o artigo 53 do Código Civil, as associações se constituem pela união 

de pessoas organizadas para fins não econômicos, não havendo, entre as associadas, direitos e 

obrigações recíprocos, devendo seus estatutos conterem, sob pena de nulidade, as seguintes 

disposições, na forma prevista no art. 54 do Código Civil:   

 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: 

I - a denominação, os fins e a sede da associação; 

II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; 

III - os direitos e deveres dos associados; 

IV - as fontes de recursos para sua manutenção; 

V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;            

VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. 

VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. (BRASIL, 

2002).  
            

O estatuto da associação poderá instituir categorias com vantagens especiais, embora as 

associadas devam ter iguais direitos (art. 55, CC/2002), sendo a qualidade de associada 

intransmissível, caso o estatuto não disponha de forma contrária, na forma do art. 56 do Código 

Civil (BRASIL, 2002)425.   

A associada que se pretenda excluir, o que somente é possível havendo justa causa, cujas 

condutas incompatíveis com a associação deverão estar previstas no estatuto, que deverá ser 

reconhecida em procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso, conforme preceituado 

pelo artigo 57 do Código Civil.    

Nesse sentido as associações profissionais de trabalhadoras sexuais, desde que constituídas 

observando-se as normas do Código Civil supracitadas, são lícitas e, na forma disposta no artigo 

                                                 
425 Dispõe o parágrafo único do art. 56 do Código Civil: “Art. 56, parágrafo único. Se o associado for titular de quota 

ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará, de per si, na atribuição da qualidade 

de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto.”. (BRASIL, 2002).  
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511 da CLT, podem ser criadas para os seguintes fins: estudo, defesa e coordenação dos interesses 

profissionais de todas as trabalhadoras.  

Como próprio da supremacia constitucional, em uma ordem jurídica democrática, as 

associações, portanto, possuem finalidades mais abrangentes do que os sindicatos, podendo exercer 

os mesmos atos praticados por estes, no âmbito trabalhista, bem como pleitear o reconhecimento 

de direitos constitucionais em outros âmbitos estatais.  

Possuem as “organizações sindicais, entidades de classe e associações legalmente 

constituídas e em funcionamento a pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros 

ou associados” (BRASIL, 1988) legitimidade ativa para impetrarem mandado de segurança 

coletivo para defesa de direitos líquidos e certos do associados quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, considerando-se o disposto no art. 5°, LXX, da Constituição da 

República426.  

As associações, caso se configurem como entidades de classe de âmbito nacional, podem, 

ainda, assim como a confederação sindical, ajuizar ações voltadas ao controle concentrado de 

constitucionalidade, por ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de 

constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, conforme disposto no art. 103, IX, combinado com os 

artigos 102, I, a e §1°; e 103, §2°, da Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988). 

As associações se apresentam, portanto, como a organização coletiva de trabalhadoras 

sexuais que as representariam coletivamente em juízo e outras instâncias, conforme previsão 

estatutária, bem como realizaria outras atividades de interesse das trabalhadoras sexuais, sendo de 

extrema importância a constituição dessas entidades.  

Além disso, as associações não se encontram limitadas pela unicidade territorial, 

considerada a base mínima de um município, o que permite às trabalhadoras se associarem àquelas 

entidades com as quais mais se identifique.  

Sendo assim, as associações de trabalhadoras sexuais, possuem finalidade mais ampla do 

que a dos sindicatos e, tendo em vista, as dificuldades de mobilização, engajamento e reunião de 

um grande número de trabalhadoras sexuais para a reivindicação de direitos, o que observo no dia 

a dia da associação de trabalhadoras sexuais em construção, na cidade de Belo Horizonte, por 

                                                 
426 O mandado de segurança coletivo encontra-se disciplinado na Lei 12.016/2009. 



310 
 

diversas razões (temor em se associar, por necessidade de manter sua profissão em sigilo, pela 

incompatibilidade entre os horários de trabalho e o engajamento, participação etc., pela descrença 

nos resultados que se objetivam com a constituição de tais instituições).  

Considerando-se, ainda, a necessidade de obtenção de recursos para funcionamento dessas 

organizações, a carência de conhecimento técnico contábil, normativo e administrativo, a ameaça 

de criminalização de suas atividades, em virtude de interpretação inconstitucional e arbitrária dos 

artigos 227 e 228 do Código Penal, bem como reflexos da estigmatização do trabalho sexual, são 

diversas as dificuldades enfrentadas pelas trabalhadoras sexuais para organização coletiva de suas 

ações e trabalho.  

  Sendo assim, por ser mais abrangente do que os sindicatos, e tendo em vista o grande 

prejuízo imposto à representatividade sindical pela Lei 13.467/2017, recomenda-se a organização 

das trabalhadoras sexuais para representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os 

interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos 

associados relativos à atividade ou profissão exercida (art. 511 c/c art. 513, a, da CLT) (BRASIL, 

1943).  

 

5.3.4 Organização das trabalhadoras sexuais em cooperativas de trabalho  

 

A organização do trabalho em cooperativas, não constituídas ainda sob as exigências 

normativas, é contemporânea ao desenvolvimento de atividades de colheita, caça e pesca, na 

Antiguidade. Com a ascensão do Capitalismo, as cooperativas, além de se prestarem à organização 

do trabalho, também se apresentam como forma de não subjugação do trabalho humano à 

sistemática de extração de lucro. O cooperativismo, portanto, apresenta-se como sistema de 

organização do trabalho humano resistene ao formato exploratório das relações de emprego.  

No Brasil, sob o governo ditatorial, foi decretada pelo Congresso Nacional, em 1971, a Lei 

n° 5.764, que definiu a Política Nacional de Cooperativismo, dependo a criação de cooperativas de 

autorização estatal, na forma prevista no art. 17, bem como autorizando a interferência estatal nas 

cooperativas (BRASIL, 1971). Com a restauração da ordem constitucional democrática, em 1988, 

tais possibilidades de intervenção estatal para organização de cooperativas foram abolidas pela 

Constituição da República (BRASIL, 1988).  
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Entretanto, sem embargo à contextualização da organização das cooperativas no 

ordenamento jurídico brasileiro feita por Maurício Godinho Delgado (2015, p. 348)427, a 

Constituição da República, ao dispor sobre o direito fundamental de associação em cooperativa, 

bem como a previsão de seu fomento na Ordem Econômica e Social constitucional, não se 

apresentam as cooperativas somente a responder a desregulamentação e flexibilização da ordem 

jurídica trabalhista da época.  

A previsão constitucional anterior demonstra a vertente do Estado Social também presente 

na Constituição da República e, deliberadamente ignorada pelos governos neoliberais, por 

representarem a ruptura do trabalhador com o sistema de vínculo empregatício, tão 

convenientemente utilizado pela ordem capitalista, como extração do valor real do trabalho, 

possibilitando a obtenção de lucro, o acúmulo material por algumas pessoas em detrimento de 

tantas, e a desigualdade social.  

O contrato de trabalho, central na ordem constitucional e justrabalhista brasileira, ainda que 

confira ao trabalhador estabilidade, dignidade e reconhecimento social, é a legitimação estatal da 

exploração das empregadas pelos empregadores, salvo raríssimas exceções. Não é conveniente, 

portanto, na perspectiva inter-relacional mantida entre a Política, a Economia e o Direito, que 

trabalhadoras se emancipem da necessidade subordinativa, para que continuem a ser mais uma 

fonte de lucro na cadeia capitalista.  

Por outro lado, a organização do trabalho em cooperativas, coaduna-se com os objetivos 

sociais e democráticos de construção de uma sociedade, que tem por valor a fraternidade, na forma 

do Preâmbulo constitucional: 

 

O objetivo da cooperativa é duplo: de um lado desenvolver a solidariedade e ajuda mútua 

entre os associados e, de outro, obter para eles a justa remuneração de seu trabalho, sem 

intuito de lucro. Isto é, por um lado se preocupa com o sentido ético da solidariedade de 

interesses e colaboração mútua para se chegar a um fim comum, por outro, com a melhoria 

da condição social do trabalhador. (CASSAR, 2017, p. 312). 

 

As cooperativas de trabalho estão, ainda, em consonância com o objetivo de construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, em conformidade com o art. 3°, I, da CR/1988. 

                                                 
427 “A partir dos anos 1990, com a dinâmica de desprestígio oficial da relação de emprego e de desregulamentação e 

flexibilização da ordem jurídica trabalhista que tanto caracterizou aquela década, o tema das cooperativas como 

fórmula alternativa de arregimentação e organização da força de trabalho no sistema socioeconômico capitalista no 

Brasil, ganhou forte presença na vida trabalhista” (DELGADO, 2015, p. 348)  
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Considerando-se a força normativa da Constituição (HESSE, 1991), deve haver atuação estatal e 

social conjunta para sua consecução428.     

No Direito brasileiro, encontramos teorias e normas que apresentam concepções de 

cooperativa, notadamente o art. 3° da Lei 5.764/1971: “Art. 3° Celebram contrato de sociedade 

cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o 

exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro”. (BRASIL, 

1971).  

Na Constituição da República o a criação de cooperativas, independentemente de 

autorização, também é direito fundamental, disposto no art. 5°, XVIII, da Constituição da 

República, que veda a interferência estatal em seu funcionamento (BRASIL, 1988)429.  

Além de direito fundamental, o cooperativismo deve ser estimulado, bem como outras 

formas de associativismo, em conformidade com o art. 174, §2°, da Constituição:   

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, 

na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

[...] 

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

(BRASIL, 1988). 

 

A norma atribui à função legislativa estatal, independentemente do órgão que a exerce, 

desde que detenha o ato estatal força normativa (inobstante a utilização da palavra “lei” para 

designação do ato normativo, considerado o princípio da juridicidade), o dever, pela forma 

imperativa dos verbos do dispositivo constitucional, de elaborar normas que atendam aos 

fundamentos e finalidades da ordem econômica, na forma prevista no art. 170 da CR/1988: “A 

                                                 
428 Maurício Godinho Delgado aponta, ainda, o benefício da organização de trabalhadores em cooperativa no que tange 

à remuneração, ao que denomina “princípio da retribuição pessoal diferenciada”: “Efetivamente, a cooperativa permite 

que o cooperado obtenha uma retribuição pessoal, em virtude de sua atividade autônoma, superior àquilo que obteria 

caso não estivesse associado. A retribuição pessoal de cada cooperado é, necessariamente (ainda que em potencial), 

superior àquela alcançada caso atuando isoladamente. O princípio da retribuição pessoal diferenciada é a diretriz 

jurídica que assegura ao cooperado um complexo de vantagens comparativas de natureza diversa muito superior ao 

patamar que obteria caso atuando destituído da proteção cooperativista”. (DELGADO, 2015, p. 351). Nesse sentido, 

também anota Vólia Bonfim Cassar: “A palavra cooperativa nos leva ao verbo cooperar que significa atuar em conjunto 

com outras pessoas para um mesmo fim; contribuição com esforços pessoas ou materiais para atingir uma finalidade 

comum ao grupo”. (CASSAR, 2017, p. 306). 
429 A vedação da interferência estatal não significa a ausência de fiscalização estatal das sociedades cooperativas, para 

a verificação da prática de fraudes contra os trabalhadores. Especificamente no que tange às cooperativas de Trabalho, 

a Lei n° 12.690/2012, no seu art. 17, atribuiu ao Ministério do Trabalho, no âmbito de sua competência, a fiscalização 

do cumprimento da norma (BRASIL, 2012). 
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ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios [...]”. (BRASIL, 1988).  

Há no texto constitucional, também como previsão normativa para incentivo do 

cooperativismo, no art. 146, III, c (BRASIL, 1988), a atribuição ao Legislativo da competência 

para dispor, por lei complementar430, receber tratamento legislativo tributário adequado ao ato 

cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. (BRASIL, 1988).  

Para algumas categorias de trabalhadores, a Constituição, em virtude dos impactos sociais, 

ambientais, econômicos etc. da atividade exercida pela cooperativa, dispõe sobre o favorecimento 

da organização em cooperativas da atividade garimpeira para promoção de fins socioeconômicos 

e de proteção ambiental, concedendo-lhes prioridades, conforme preceitua o art. 174, §§ 3º e 4° 

(BRASIL, 1988)431.  

As cooperativas são sociedades constituídas por pessoas, para prestação de serviços a seus 

associados, não se sujeitando à falência (art. 4°, caput, da Lei 5.764/1971 (BRASIL, 1971); art. 2º, 

II, da Lei 11.101/2005 (BRASIL, 2005). As principais normas brasileiras que versam sobre as 

cooperativas de trabalho são o Código Civil, notadamente os artigos 982, supracitado; 1.093432 a 

1.095 e 1.159 (BRASIL, 2002); o parágrafo único do art. 442 da CLT (BRASIL, 1943) e a Lei n° 

5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das 

sociedades cooperativas, e dá outras providências (BRASIL, 1971). 

A Lei n° 12.690/2012 dispõe especificamente sobre as cooperativas de trabalho e institui, 

no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas 

de Trabalho, com a finalidade de promover o desenvolvimento e a melhoria do desempenho 

                                                 
430 Para ser aprovada, é necessária que a lei complementar seja aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal para aprovação, conforme art. 69 da CR/1988 (BRASIL, 1988). 
431 “Art. 176, §3° O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a 

proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. § 4º As cooperativas a que se refere o 

parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais 

garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.” 

(BRASIL, 1988). Considerada a finalidade socioeconômica de emancipação das mulheres, bem como preventiva à 

prática de violências, além da promoção da saúde integral das trabalhadoras associadas etc., não seria de se descartar 

(apesar da remotíssima possibilidade de aprovação de emenda constitucional no atual contexto conservador dos 

membros do Congresso Nacional) a apresentação de proposta de emenda constitucional que também destinasse 

tratamento diferenciado às cooperativas de trabalhadoras sexuais. Quem sabe em um futuro distante, em que a 

democracia seja muito mais realidade do que utopia: citar Cattoni. 
432 “Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente Capítulo, ressalvada a legislação 

especial.” (BRASIL, 2002). 
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econômico e social da Cooperativa de Trabalho, que tem por finalidade apoiar o estudo e a 

elaboração de plano de desenvolvimento institucional para as cooperativas de trabalho 

participantes do programa, bem como pode celebrar convênios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos que objetivem a cooperação técnico-científica com órgãos do setor público e 

entidades privadas sem fins lucrativos (BRASIL, 2012)433.  

Em conformidade com o art. 982, parágrafo único, do Código Civil, as sociedades 

cooperativas são consideradas sociedades simples434, portanto, não exercem atividades 

empresariais (CASSAR, 2017, p. 308)435. No que a lei for omissa, aplicam-se às cooperativas as 

disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no art. 

1.094436, independentemente do seu objeto.  

                                                 
433 O Programa também tem como finalidade a realização de acompanhamento técnico visando ao fortalecimento 

financeiro, de gestão, de organização do processo produtivo ou de trabalho, bem como à qualificação dos recursos 

humanos; a viabilização de linhas de crédito;  o acesso a mercados e à comercialização da produção;  o fortalecimento 

institucional, a educação cooperativista e a constituição de cooperativas centrais, federações e confederações de 

cooperativas; e outras ações que venham a ser definidas por seu Comitê Gestor, conforme disposto no art. 19 da Lei 

12.690/2012. O Comitê Gestor do Pronacoop, que terá composição paritária entre o governo e entidades representativas 

do cooperativismo de trabalho, possui as seguintes atribuições: I - acompanhar a implementação das ações previstas 

nesta Lei; II - estabelecer as diretrizes e metas para o Pronacoop; III - definir as normas operacionais para o Pronacoop; 

IV - propor o orçamento anual do Pronacoop [...] (BRASIL, 2012). Os recursos destinados às linhas de crédito do 

Pronacoop serão provenientes: I - do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT; II - de recursos orçamentários da União; 

e III - de outros recursos que venham a ser alocados pelo poder público, conforme disposto no art. 23 da Lei 

12.690/2012.  
434 Art. 982 Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de 

atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. Parágrafo único. Independentemente 

de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa. (BRASIL, 2002). 
435 Em conformidade com o art. 966 do Código Civil, é considerado empresário, no Brasil, quem exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (BRASIL, 

2002). 
436 Relativamente à responsabilidade dos associados da cooperativa, o art. 1.095, do Código Civil (BRASIL, 2002) 

admite a sua limitação ou ilimitação: “Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser 

limitada ou ilimitada. §1° É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor 

de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas 

operações. §2° É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas 

obrigações sociais”. (BRASIL, 2002) e art. 11 a 13, da Lei 5.764/1971 (BRASIL, 1971). As normas do Código Civil 

que dispõe sobre as sociedades simples são subsidiaria ou supletivamente aplicadas às cooperativas, conforme art. 

1.096: “No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as 

características estabelecidas no art. 1.094”. (BRASIL, 2002). O art. 4° da Lei 5.764/1971 dispõe sobre as características 

das sociedades cooperativas no artigo 4°. São elas: “Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e 

natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, 

distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: I - adesão voluntária, com número ilimitado de 

associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços; II - variabilidade do capital social representado por 

quotas-partes; III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o 

estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos 

sociais; IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade; V - singularidade de voto, 

podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade 

de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia 

Geral baseado no número de associados e não no capital; VII - retorno das sobras líquidas do exercício, 
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As cooperativas de Trabalho regem-se pelos princípios e valores dispostos no art. 3° da Lei 

12.690/2012, além dos direitos fundamentais dispostos na Constituição da República. O primeiro 

princípio disposto no artigo (BRASIL, 2012) em estudo é a adesão voluntária e livre dos membros 

à cooperativa, devendo esta possuir autonomia e independência, sendo vedada a interferência 

estatal em seu funcionamento, em virtude do direito fundamental de liberdade de associação437.   

O fundamento democrático se apresenta no dever de gestão da sociedade cooperativa, 

assegurando-se a participação dos cooperados, na forma prevista nas normas e no estatuto (art. 3°, 

II, da Lei 12.690/2012, observando-se a intercooperação (art. 5°, VI), ou seja, o dever que os 

membros da cooperativa têm de cooperar para realização dos fins desta (BRASIL, 2012). 

Diferentemente das associações e sindicatos, deve ser observado pelas cooperativas a 

participação econômica dos membros (art. 3°, III) (BRASIL, 2012).  

As cooperativas regem-se, ainda, pelos princípios da educação, formação e informação; 

devendo exercer atividades de interesse pela comunidade, observando-se a preservação dos direitos 

sociais, do valor social do trabalho e da livre iniciativa, não precarizando o trabalho (BRASIL, 

2012).  

A gestão da cooperativa, deve respeitar as decisões da assembleia, conforme disposição 

legal, assegurando-se a participação na gestão por todos os membros, em todos os níveis de decisão, 

de acordo com o previsto em lei e no Estatuto Social (art. 3°, X e XI) (BRASIL, 2012).  

Na forma do art. 14 da Lei 5.764/1971, a sociedade cooperativa constitui-se por deliberação 

da Assembleia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público 

(BRASIL, 1971), devendo o ato constitutivo, sob pena de nulidade, declarar: I - a denominação da 

entidade, sede e objeto de funcionamento; II - o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão 

e residência dos associados, fundadores que o assinaram, bem como o valor e número da quota-

                                                 
proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;  VIII 

- indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social;  IX - neutralidade política e 

indiscriminação religiosa, racial e social;  X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, 

aos empregados da cooperativa;  XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, 

operações e prestação de serviços”. (BRASIL, 1971). 
437 Vólia Bonfim Cassar destaca a importância do princípio em análise, sob a óptica justrabalhista, para a verificação 

de fraudes nas relações de trabalho mantidas entre cooperados e empresas: “[...] para fraudar o vínculo de emprego e 

diminuir seus custos, muitas empresas obrigam seus empregados a aderirem a uma cooperativa, apenas para sonegar 

os direitos trabalhistas, precarizando o trabalho”. (CASSAR, 2017, p. 309). Ressalto que a conduta descrita pela autora 

atenta contra a liberdade de associação, sendo crime previsto no art. 199 do Código Penal:   “Atentado contra a 

liberdade de associação. Art. 199 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar 

de participar de determinado sindicato ou associação profissional: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além 

da pena correspondente à violência”. (BRASIL, 1940). 
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parte de cada um; III - aprovação do estatuto da sociedade; IV - o nome, nacionalidade, estado 

civil, profissão e residência dos associados eleitos para os órgãos de administração, fiscalização e 

outros (art. 15 da Lei 5.764/1971) (BRASIL, 1971). 

O artigo 4° da Lei 12.690/2012 autoriza a organização de cooperativa de trabalho de 

produção ou de serviço. A cooperativa de trabalho de produção é constituída por sócios que 

contribuem com trabalho para a produção em comum de bens e a cooperativa detém, a qualquer 

título, os meios de produção (BRASIL, 2012).  

A cooperativa de trabalho de serviço é constituída por sócios para a prestação de serviços 

especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego. Esta seria a 

forma adequada para organização das cooperativas de trabalhadoras sexuais para prestação desses 

serviços (BRASIL, 2012). 

Por expressa vedação legislativa (art. 5° da Lei 12.690/2012), as cooperativas de trabalho 

não podem ser utilizadas para intermediação de mão de obra subordinada. Dispõe o artigo 6° da 

Lei 12.690/2012, que as cooperativas de trabalho poderão ser constituídas com número mínimo de 

7 (sete) sócias (BRASIL, 2012), devendo as profissionais sexuais que pretendam se organizar sob 

essa forma observarem esse quórum, bem como o número mínimo necessário para compor a 

administração da sociedade, não podendo haver a limitação de número máximo, na forma do art. 

1.094, II, do Código Civil (BRASIL, 2012).  

As trabalhadoras sexuais também encontram o seu direito fundamental de associação em 

cooperativa, combinado com o direito ao livre exercício do seu trabalho, disposto no artigo 10 da 

Lei 12.690/2012, que autoriza a adoção por objeto social, pela cooperativa de trabalho, qualquer 

gênero de serviço, operação ou atividade, desde que previsto no seu Estatuto Social.  

Quanto à proteção contra a discriminação das cooperativas de trabalho de prestadoras de 

serviços sexuais, é aplicável o art. 10, §2°, da Lei 12.690/2012, segundo o que: “A Cooperativa de 

Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham 

por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social”. (BRASIL, 

2012). 

Considerando-se, portanto, a possibilidade das cooperativas de trabalhadoras sexuais 

prestarem serviços para a promoção da saúde integral, por exemplo, apresentar de palestras ou 

ministrar cursos relacionados à temática de sua atuação profissional, constando tais serviços das 
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atividades previstas em seu objeto social, poderá ser responsabilizada a Administração Pública, na 

forma do artigo supracitado c/c art. 37, §6°, da Constituição da República438. 

As cooperativas, por exigência dos art. 1.159 do Código Civil (BRASIL, 2002) e do art. 5° 

da Lei 5.764/1971 (BRASIL, 1971)439, deverão adotar, obrigatoriamente a denominação integrada 

pelo vocábulo "cooperativa".  Em se tratando da constituição de cooperativa de trabalho, determina 

o art. 10, §1°, da Lei 12.690/2012, a obrigatoriedade do uso da expressão “Cooperativa de 

Trabalho” na denominação social da cooperativa (BRASIL, 2012).  

Quanto às características específicas para consideração como cooperativas de trabalho, 

dispõe o art. 2° da Lei 12.690/2012, a necessidade de sua constituição por trabalhadores para o 

exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e 

autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais 

de trabalho.  

A autonomia da cooperativa se manifesta pelo exercício coletivo e coordenado, mediante a 

fixação, em Assembleia Geral, das regras de funcionamento da cooperativa e da forma de execução 

dos trabalhos (art. 2°, §1°, da Lei 12.690/2012) (BRASIL, 2012). Por autogestão, o Congresso 

Nacional considerou, conforme disposto no art. 2°, §2° da Lei 12.690/2012, o processo 

democrático no qual a Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações 

da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei 

(BRASIL, 2012). 

É importante realçar que, embora as trabalhadoras que se organizem em cooperativas sejam 

autônomas, a Lei 12.690/2012 dispõe no art. 7° os direitos garantidos a seus sócios, em rol não 

taxativo, permitindo-se à Assembleia Geral da organização instituir outros direitos:  

 

Art. 7°  A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de 

outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

I - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não 

inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às horas trabalhadas ou às 

atividades desenvolvidas;  

                                                 
438 “Art. 37, §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (BRASIL, 1988). 
439 Art. 5° da Lei 5.764/1971: “As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, 

operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão 

"cooperativa" em sua denominação”. (BRASIL, 1971). 



318 
 

II - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestação 

de trabalho por meio de plantões ou escalas, facultada a compensação de horários;  

III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

IV - repouso anual remunerado;  

V - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno;  

VI - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas;  

VII - seguro de acidente de trabalho.  

§1° Não se aplica o disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo nos casos em que 

as operações entre o sócio e a cooperativa sejam eventuais, salvo decisão assemblear em 

contrário.  

§2° A Cooperativa de Trabalho buscará meios, inclusive mediante provisionamento de 

recursos, com base em critérios que devem ser aprovados em Assembleia Geral, para 

assegurar os direitos previstos nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput deste artigo e 

outros que a Assembleia Geral venha a instituir.  

[...]. (BRASIL, 2012).  

 

Além dos direitos trabalhistas supra, os quais vem sendo severamente flexibilizados nas 

relações de emprego – mais um benefício da organização cooperativista -, as cooperativas de 

trabalho devem observar as normas de saúde e segurança do trabalho previstas na legislação em 

vigor e em atos normativos expedidos pelas autoridades competentes (art. 8° da Lei 12.690/2012) 

(BRASIL, 2012). Os contratantes da cooperativa de trabalho de serviço respondem solidariamente 

pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho quando os serviços forem prestados 

no seu estabelecimento ou em local por ele determinado, em conformidade com o art. 9° da Lei 

12.690/2012 (BRASIL, 2012).  

Como visto acima, a vedação à interferência estatal nas cooperativas, não impede a 

realização de fiscalização do cumprimento das normas pelo Ministério do Trabalho, ou seja, a 

fiscalização estatal promovida não deve se prestar à prática de atos de gestão ou consecução do 

objeto da cooperativa, mas sim objetiva ao controle, pelo Estado, do cumprimento normativo, para 

prevenir e reprimir a prática de atos fraudulentos mediante a utilização desse tipo de sociedade.  

As penalidades aplicáveis às cooperativas de trabalho pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego estão previstas nos art. 17 e 18 da Lei 12.690/2012.  

A intermediação de mão de obra subordinada por cooperativa aos contratantes de seus 

serviços, sujeitam estes e aquelas à aplicação de multa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por trabalhador prejudicado, a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

Caso haja reincidência, o art. 17, §1°, da Lei 12.690/2012, prevê a dobra da multa.  

Na forma do §2° do artigo em comento, presumir-se-á intermediação de mão de obra 

subordinada a relação contratual estabelecida entre a empresa contratante e as Cooperativas de 
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Trabalho que não cumprirem o disposto no art. 7°, §6°, da lei supra. A referida norma prescreve 

que as atividades identificadas com o objeto social da cooperativa de trabalho desta Lei, quando 

prestadas fora do estabelecimento da cooperativa, deverão ser submetidas a uma coordenação com 

mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades, 

eleita em reunião específica pelos sócios que se disponham a realizá-las, em que serão expostos os 

requisitos para sua consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada sócio 

partícipe (BRASIL, 2012). 

Deve-se observar o Ministério do Trabalho, na aplicação das penalidades dispostas na Lei 

de Cooperativas de Trabalho, as normas referentes ao processo de multas administrativas de acordo 

com o estabelecido no Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (BRASIL, 1943; 

BRASIL, 2012), sendo que as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 

empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, bem como outras controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho, são de competência da Justiça do Trabalho, observado o art. 

114, VII e IX, da CR/1988.  

A constituição ou utilização de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a 

legislação trabalhista, previdenciária e o disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis as sanções 

penais, cíveis e administrativas cabíveis, sem prejuízo da ação judicial visando à dissolução da 

Cooperativa.  

A diferença entre as trabalhadoras que prestam serviços reunidas em cooperativa das 

empregadas reside na ausência de vínculo empregatício entre a cooperativa e as cooperadas, nem 

entre os tomadores dos serviços e as cooperadas, o que preserva a autonomia destas. As 

trabalhadoras associadas que se reúnem em cooperativa não possuem vínculo empregatício com 

esta, em conformidade com o art. 442, parágrafo único, da CLT (BRASIL, 1943)440, o que também 

está disposto no art. 90 da Lei n° 5.764/1971441.           

       Não há diferenciação entre as cooperativas e as demais empresas em relação aos seus 

empregados, para os fins da legislação trabalhista e previdenciária, nos contratos de trabalho 

mantidos por ela e seus empregados (art. 91 da Lei 5.764/1971). Dessa forma, caso as trabalhadoras 

                                                 
440 “Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.  

Parágrafo único - Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício 

entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela”. (BRASIL, 1943) 
441 “Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados.” 

(BRASIL, 1971). 
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sexuais, mantenham uma secretária, com registro do contrato de trabalho e observância das 

disposições justrabalhistas a ele relacionadas, o vínculo estabelecido é empregatício. Em 

decorrência da condição de cooperadas, as prestadoras de serviços sexuais integrantes da 

cooperativa, com ela não mantêm relação de emprego. 

Entretanto, caso presentes os requisitos do vínculo empregatício e verificada a condição 

fraudulenta de associada, observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas, será declarado o vínculo 

empregatício entre a trabalhadora e a cooperativa (CASSAR, 2017, p. 307).  

Deve ser observado, ainda, que o art. 10, §4°, da Lei 12.690/2012, dispõe que para o 

cumprimento dos seus objetivos sociais, a sócia poderá exercer qualquer atividade da cooperativa, 

conforme deliberado em Assembleia Geral, sendo vedado à Cooperativa de Trabalho distribuir 

verbas de qualquer natureza entre os sócios, exceto a retirada devida em razão do exercício de sua 

atividade como sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas comprovadamente 

realizadas em proveito da Cooperativa (art. 13) (BRASIL, 2012). 

As cooperadas são consideradas contribuintes individuais pela norma previdenciária, 

conforme art. 12, V, “g”, da Lei n° 8.212/191, conforme visto quando do estudo das trabalhadoras 

autônomas, o que também se apresenta consentâneo a necessidade da ocultação por diversas 

trabalhadoras sexuais do trabalho por elas exercido.  

Consideradas, assim, todas as possibilidades de organização do trabalho sexual e o direito 

fundamental ao trabalho e à igualdade das trabalhadoras sexuais, as decisões políticas e legislativas, 

fundadas em argumentos morais, para impedir a organização dessas mulheres, apresentam-se 

contrárias às normas em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, considerada a não recepção total 

ou parcial dos artigos que associam o trabalho sexual à exploração sexual.   
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6 CONCLUSÃO  

 

A prostituição, um dos trabalhos mais antigos do mundo, foi invisibilizado No sistema 

abolicionista, normas que não proíbem o exercício da prostituição em si, mas criminalizam todo o 

seu entorno, como a brasileira, possuem efeitos danosos, dos quais realço: a impossibilidade ou 

grande dificuldade de organização como categoria profissional, em virtude de tipos penais abertos, 

que permitem a classificação discricionária da reunião dessas pessoas como atos de proxenetismo.  

Esse sistema jurídico de tratativa do trabalho sexual possui como resultado o aumento dos 

riscos aos quais se sujeitam às trabalhadoras sexuais, pois compelidas, sob o risco das condenações 

dos tribunais de ruas, a trabalharem sozinhas, em locais ermos. 

A diferença da prostituição voluntária para a exploração sexual reside na autodeterminação 

e no consentimento, no primeiro caso em contraponto à coação, ao constrangimento à liberdade do 

segundo. Por esta razão deve o Estado se ocupar das duas situações em que a prostituição é 

exercida: voluntariamente, pela proteção como decorrência do direito fundamental ao trabalho, seu 

valor social e dos direitos sexuais; nas situações de involuntariedade, pela punição aos atos, sendo, 

portanto, equívoca, a reunião de termos distintos em um tipo penal, pois, ao fazê-lo, retira a 

condição de sujeito das trabalhadoras sexuais, reduzindo-as a vítimas, o que somente se vislumbra 

nas situações de exploração sexual. 

No Código Penal brasileiro, equivocada (ou intencionalmente), ressoam a presunção 

atávica das prostitutas como criminosas e a presunção vitimista da trabalhadora sexual como ser 

incapaz de avaliar e realizar suas escolhas materiais e profissionais (dentre as parcas que lhes são 

disponibilizadas no sistema capitalista). Espera-se que tenha ficado clara, ao longo deste estudo, 

sobretudo após o advento da Classificação Brasileira de Ocupações, em 2002, que reconheceu 

como trabalhadoras e trabalhadores os profissionais sexuais, o desacerto da norma penal ao igualar 

prostituição a exploração sexual, razão pela qual não foram recepcionadas pela Constituição da 

República.  

Segundo a legislação brasileira, portanto, prostituição é trabalho. Trabalho sexual. E como 

tal, possui status de direito fundamental, em conformidade com o disposto nos artigos 1º, IV; 5º, 

XIII e 170 da Constituição da República. Por essa razão, ainda que não regulado, considerada a 

eficácia limitada da norma, o Estado deve adotar medidas que implementem a proteção do referido 

direito, bem como o reconhecimento e a adoção de normas relativas a este trabalho. O 

reconhecimento ocorreu por Portaria Ministerial, entretanto, há um movimento liderado pelas 
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trabalhadoras e por associações que as representam para que seu trabalho seja regulamentado, para 

que possam exigir os direitos relacionados à sua profissão, para que possam usufruir dos benefícios 

concedidos aos trabalhadores em igualdade de condições, para que possam exercer seu ofício 

assumida ou sigilosamente não sujeita a atos diários de violência social e estatal.  

Poucos projetos de lei apresentados no Congresso Nacional se ocuparam de versar sobre a 

regulação do trabalho sexual, se comparados com aqueles projetos que objetivam a criminalização 

de condutas relacionadas à prostituição, bem como a instituição de um modelo proibicionista tanto 

pela vedação ao exercício da atividade pela própria pessoa, como quanto pela criminalização das 

pessoas que se utilizam da prestação de serviços sexuais. 

Considerado o conservadorismo e a baixa representatividade de mulheres no Congresso 

Nacional (o que, de per se não garante a adoção de políticas igualitárias de gênero nos parlamentos, 

haja vista a composição sueca e a aprovação da norma que instituiu o modelo neoabolicionista 

naquele país), bem como a representação religiosa, que garante fiel eleitorado pela proposição e 

aprovação de pautas reacionárias, soa utópico acreditar na regulação do trabalho sexual no Brasil. 

Entretanto, espero que este quadro seja revertido, brevemente, e substituído por um novo 

período político brasileiro em que haverá maior reconhecimento e acolhimento das pessoas que se 

inserem em grupos sociais minoritários.  

A despeito da ausência de regulamentação do trabalho sexual no Brasil, as trabalhadoras 

não estão desamparadas no ordenamento jurídico, podendo se organizar sob a forma de associações 

e sindicatos, bem como prestar serviços sexuais de forma autônoma ou em cooperativa, formas 

preconizadas pelo Projeto de Lei n° 4.211/2012, o projeto de Lei Gabriela Leite, já asseguradas 

pela carta constitucional vigente. 

Este projeto é importante para conferir visibilidade às trabalhadoras sexuais, porém os 

artigos ali contidos precisam novamente ser pensados e discutidos com as destinatárias da norma 

as modificações necessárias para que a lei que disponha sobre o exercício do seu trabalho 

contemple as peculiaridades da profissão.  

Nesse sentido, seria cabível o ajuizamento de uma ADPF, pois os artigos do CP são 

incompatíveis com a Constituição de 1988, considerando-se ser as profissionais do sexo categoria 

de trabalhadoras, que, em virtude da vedação penal, se vêem impedidas de se organizarem e 

pleitearem direitos. 
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Reforço que, disposições normativas que contemplem a possibilidade do exercício do 

trabalho sexual por coletivos organizados sob diversas formas possíveis, como por exemplo, 

sindicatos, cooperativas, associações ou órgãos gestores de mão de obra, além de possibilitarem a 

atuação política das trabalhadoras por instituições, seriam igualmente formadas redes horizontais 

de proteção. 

Além disso, sob o temor de anotação da função exercida na CTPS, em virtude do estigma, 

que algumas trabalhadoras demonstram em suas falas sobre a regulacao - embora não haja 

disposição nesse sentido no PL, como visto, tais coletivos possibilitariam àquelas que desejassem 

a garantia do sigilo sobre o trabalho exercido. 

De forma diversa, observando os direitos e fundamentos constitucionais, que conjugam a 

valorização social do trabalho com a valorização social da liberdade de inciativa; considerando-se 

a normatividade da dignidade da pessoa humana, igualdade e justiça social; e tendo em vista o 

direito fundamental de liberdade do exercício profissional, ante a inexistência de norma proibitiva, 

o que se aplica ao trabalho sexual, o artigo 227 não foram recepcionados pela Constituição da 

República de 1988, portanto, as alterações que se seguiram, desconsiderando a incompatibilidade 

dos referidos artigos com a carta constitucional vigente, são inconstitucionais.    

Sendo assim, o ordenamento jurídico brasileiro não apresenta qualquer óbice ao 

reconhecimento do trabalho sexual e seu exercício, autonomamente, ou de forma coletiva, por 

cooperativas de trabalho, podendo seus direitos serem pleiteados administrativa ou judicialmente, 

pela atuação individual ou por intermédio de associações representativas. 

Algumas autoras (ÁLVAREZ, 2014, p. 9) e autores (SELFE, BURKE, 2001, p. 216) se 

apresentam contrários à inevitabilidade do exercício da prostituição, ao argumento de que a lógica 

da dominação masculina deu aos homens salvo conduto para serem consumidores da prestação dos 

serviços sexuais, majoritariamente exercidos por mulheres, em virtude da desigualdade de gênero. 

Assim, defendem as referidas teóricas e teóricos a erradicação da prostituição na medida em que 

as sociedades se tornarem mais igualitárias para homens e mulheres.  

Pessoalmente, acompanhando de perto a movimentação dos hotéis dedicados à prestação 

de serviços sexuais, o aumento da prestação de serviços sexuais virtuais e a luta de diversas 

trabalhadoras por reconhecimento, não vislumbro com a mesma facilidade das autoras e autores 

mencionados a extinção do trabalho sexual, razão pela qual permaneço defendendo a regulação do 

trabalho sexual, com ampla participação das próprias trabalhadoras nas decisões políticas que lhes 
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dizem respeito, pois além de lhes conferirem visibilidade, dignidade e igualdade com os demais 

trabalhadores, permite a adoção de maiores medidas protetivas contra a exploração sexual, o tráfico 

de pessoas e a prostituição infantil.  

Assim, o tráfico de pessoas para exploração sexual ocorre contra a vontade da vítima, a qual 

é sujeita a encarceramento, confisco de documentos pela organização criminosa, ameaças, fraude 

e coação. Pode ocorrer a partir de duas posturas da vítima: uma, a vítima, trabalhadora sexual, 

pretende se prostituir no exterior e, ao chegar no destino, em vez de poder exercer a profissão de 

forma autônoma, se vê vítima de escravização sexual; duas, a vítima pretende exercer outras 

atividades profissionais no exterior, porém, ao chegar no local de destino é compelida a se 

prostituir, sendo explorada sexualmente. Ademais, não se pode ignorar a correlação entre o tráfico 

de pessoas e a corrupção praticada nos diversos países do mundo.  

Devo destacar a falácia moral do discurso de proteção das trabalhadoras sexuais, que as 

vitimizam, objetificando-nas, sobretudo quando utilizados para a instituição de normas que as 

criminalizam ou invisibilizam, por possuir fundamentação puramente moral, não considerando, 

como se espera de uma ordem jurídica democrática e pluralista, a totalidade da relação de trabalho 

sexual. 

Pelas razões acima, pessoalmente, posiciono-me contrária ao empresariamento do trabalho 

sexual, a não ser que este fosse rigorosamente fiscalizado pelos órgãos estatais de proteção 

trabalhista competentes, quais sejam: Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e 

Justiça do Trabalho, vez que, de forma absurdamente antiprotetiva, não há atuação da Defensoria 

Pública no âmbito justrabalhista, apesar da fundamentalidade democrática da referida instituição. 

No que tange à possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício entre 

trabalhadoras sexuais e casas de prostituição, em suas inúmeras variações possíveis, quais sejam, 

prostíbulos, boates, saunas, scoth bares, agências etc., seria necessário movimento teórico, 

profissional, advocatício e jurisdicional no sentido de superação da aplicação civilista pura da teoria 

contratual, considerado o caráter multifacetário contratual e protetivo do Direito do Trabalho, 

aplicando-se os artigos 1°, 5°, XIII, e 170 da Constituição da República de 1988. 

Embora eu não seja a favor da manutenção da primazia da relação de emprego sobre os 

demais formatos da relações trabalhistas, entendo que compete às próprias trabalhadoras sexuais a 

escolha e participação do processo legislativo que regulamente o exercício de sua profissão para 

normatização das relações de trabalho que as envolvem, pois as peculiaridades que envolvem a 
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necessidade de sujeição à relação de emprego compreendem inúmeras contrapartidas, cujas 

benesses são avaliáveis principalmente pelos sujeitos de que dela dependem.  

Ouvi várias trabalhadoras sexuais sobre a especificadade do tema, seus pontos positivos e 

negativos. Há argumentos favoráveis e contrários à possibilidade de prestação de serviços sexuais 

sob a forma de relações de emprego, dos quais destaco os que se seguem. O argumento que se 

sobressai na defesa da regulação do trabalho sexual contemplar a relação de emprego mantido entre 

a profissional e a empresa que exerce atividade econômica a ela relacionada é o acesso das 

trabalhadoras sexuais aos mesmos direitos trabalhistas conferidos aos empregados.    

Portanto, a alternativa que proponho no presente trabalho é a regulação da prostituição 

tendo por fundamento a norma contida no art. 174, §2º, da Constituição da República, como 

instrumento de valorização do trabalho humano e da livre iniciativa442, in verbis. 

Registro que a referida norma é ignorada pelos agentes estatais, que, pelo contrário, a 

desestimulam pelos entraves formais e burocráticos, fomentando-se somente a atuação empresarial 

tradicional, com o objetivo de obtenção de lucros e pela exploração decorrente das relações de 

emprego. Nesse aspecto, frisa Eros Roberto Grau (2010, p. 207): “Importante deixar bem vincado 

que a livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo 

trabalho”.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
442 “Insisto em que a liberdade de iniciativa econômica não se identifica apenas com a liberdade de empresa. [...]. 

Assim, entre as formas de iniciativa econômica encontramos, além da iniciativa privada, a iniciativa cooperativa (art. 

5º, XVIII e, também, art. 174, §§ 3º e 4º), a iniciativa autogestionária e a iniciativa pública”. (SILVA, 2010, p. 793).  
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