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Resumo  

Conhecida como a profissão mais antiga do mundo, a prostituição tem sido uma importante questão para 

diversas áreas do conhecimento, sobretudo nas ciências humanas e sociais. Neste artigo discutimos as 

maneiras como as políticas de prostituição têm sido delineadas no Brasil e na Holanda. Para isso, adotamos 

uma abordagem histórica dessas políticas e evidenciamos seus rebatimentos no espaço urbano. 

Argumentamos que ambos os casos evidenciam uma maneira de lidar com a prostituição no sentido do que 

Michel Foucault chama de gestão diferencial dos ilegalismos, criando um contexto que risca as fronteiras da 

legalidade de uma profissão que permeia questões como os padrões morais e o necessário reconhecimento 

dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores sexuais.  
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Introdução 

Importante questão em nossa sociedade, a prostituição tem sido sempre foco de debates e objeto 

de ações diversas. Essas discussões acontecem sob distintas perspectivas, tendo espaço especial  

em algumas instituições como universidades, grupo políticos, religiões etc. Várias são as 

abordagens a respeito do trabalho sexual, perpassando um viés moral, da criminalidade ou de 

cidadania, por exemplo. Independentemente de que maneira ela é percebida pelas pessoas, é 

inegável que ela se dá sobre determinado espaço, logo de alguma maneira ela se organiza e afeta a 

dinâmica espacial local.        

Neste artigo fazemos uma análise da trajetória das políticas de prostituição na Holanda e no Brasil 

focando em sua repercussão sobre o espaço urbano. Para isso, utilizamos a ideia de gestão 

diferencial dos ilegalismos a partir de Foucault (1999) para entendermos as maneiras como o 

Estado lida com a prostituição ao longo dos anos. Fazemos um percurso histórico para mostrar a 

trajetória dessas políticas ao longo dos anos, a coexistência de distintas percepções em 

determinadas épocas e entre os países, ou seja, este não é um tema que costuma ser consensual.  

Entendemos que o Estado tem um papel significativo neste assunto por ser exatamente ele o 

responsável pelo enquadramento legal da prostituição e também por conta de suas ações através 

da polícia ou do urbanismo, por exemplo, para a disposição espacial da prostituição, sobretudo nas 

cidades. Como veremos, a forma como ela se organiza espacialmente depende de vários fatores,  

mas nos dois países é notória a atuação do Estado, sobretudo no contexto local, para gerir as 

ilegalidades e acomodar a prostituição de determinado modo.    

Prostituição e espaço urbano 

Conhecida como a profissão mais antiga do mundo, a prostituição tem sido uma importante 

questão para diversas áreas do conhecimento, sobretudo nas ciências humanas e sociais. Contudo, 

a questão da sexualidade de modo geral ainda é um tema residual no campo do urbanismo. Aqui, 

partimos do entendimento de que a prostituição é uma prática urbana e, nesse sentido, 

desempenha certo papel na produção do espaço urbano e na dinâmica social. 

Silva (2011) afirma que a atividade da prostituição no espaço produz territorialidades e o corpo é 

um aspecto importante nesse processo. Segundo o autor, os territórios urbanos são demarcados 

não apenas fisicamente, mas também por limites simbólicos, quais sejam as posturas, as formas 

de conduta, a gestualidade, as formas de se vestir ou a maneira de se comunicar, ou seja, a 

delimitação pode ser dada pela presença dos corpos das prostitutas em dada área. Assim, a 

prostituição cria territórios peculiares com características distintas. 

O estabelecimento da prostituição se dá com maior facilidade em áreas centrais pelo fato de que 

na maioria das grandes cidades o centro apresenta maior grau de deterioração e obsolescência,  

muitas vezes sem grande resistência da vizinhança em relação a essa atividade. Além disso, nessas 

áreas geralmente há um grande fluxo de pessoas, entre as quais estão os clientes, possibilitado 

pelas facilidades de transporte e localização privilegiada. 

Como veremos, a localização da prostituição acontece sob o olhar atento do Estado que busca 

manter certo controle sobre os corpos das prostitutas e também sobre a organização espacial da 

cidade. Ao longo do tempo, a presença de determinadas pessoas e práticas no espaço urbano tem 
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despertado distintas reações da sociedade, entre elas uma tentativa de eliminar os corpos 

indesejados de determinadas áreas.  Nesse sentido, a atuação do Estado é importante para manter 

o controle social e determinar a distribuição espacial das distintas atividades que se desenvolvem 

na cidade. 

A organização espacial da prostituição está ligada a vários fatores que vão desde os aspectos que 

constituem a sociedade, de protocolos internacionais, dos regimes de controle da prostituição em 

âmbito nacional e da operacionalização do ordenamento urbano em nível local etc. Entretanto, 

qualquer que seja a forma de gestão e controle da prostituição, a mesma repercute sobre o espaço 

urbano. De uma forma geral, as distintas políticas de prostituição adotadas por diferentes países 

costumam ser direcionadas à proibição, controle ou regulação dessa atividade. (WAGENAAR, 2018) 

Encarada como um fenômeno social e sempre imbricada a questões morais, o Estado tem sempre 

atuado de distintas maneiras no sentido de estabelecer regimes de controle sobre a prostituição. 

Os regimes são  

 de leis e práticas que regem a prostituição que moldam a prostituição em suas 

respectivas jurisdições de maneiras . (OUTSHOORN, 2004, p. 6 apud WAGENAAR, 2018, 

p. 3, tradução nossa) Como veremos, em determinados momentos a atuação do Estado sobre a 

prostituição, através de seus oficiais, extrapola a legislação, ou seja, a gestão direcionada aos 

corpos das prostitutas extrapola os contornos da legalidade de acordo com os interesses em voga e 

os jogos de poder. (FOUCAULT, 1999; RAGO, 2008) 

O caráter legal da prostituição varia entre os diversos países, de acordo como cada sociedade a 

encara. Nesse sentido, podemos considerar três modelos básicos de como as políticas de 

prostituição são delineadas. (a) Em alguns países, ela é reconhecida como uma profissão como 

qualquer outra, como na Holanda e Alemanha. Nesses casos, há leis que garantem direitos sociais 

àquelas pessoas que realizam o trabalho sexual. (b) Há países que adotam o modelo abolicionista, 

como a Suécia, onde os clientes são criminalizados, cuja pena pode chegar até um ano de prisão. 

Já no Brasil as trabalhadoras ou trabalhadores do sexo não são criminalizados, mas terceiros que 

se beneficiem ou facilitem a prostituição o são.  (c) Há países onde a prostituição em si é 

considerada um crime, como no caso da Romênia, onde trabalhadores sexuais podem ser presos,  

enquanto nos Estados Unidos tanto clientes quanto profissionais do sexo são considerados 

criminosos. (MUNK, 2014) 

A prostituição tem sido encarada como um problema a ser erradicado ou, na sua impossibilidade, 

controlado no contexto urbano. Em termos de planejamento urbano é mister que a 

compreendamos como parte da dinâmica da cidade, cuja existência contribui para a configuração 

do espaço urbano. Nesse sentido, uma análise das políticas de prostituição faz-se importante, pois 

leis, projetos e planos têm um rebatimento no espaço. 

A política molda as diferentes manifestações da prostituição: os locais onde é 

praticada, o tipo de prostituição que prevalece numa sociedade, o nível de preços 
em diferentes mercados locais e a posição e os direitos das trabalhadoras do sexo. 
A política de prostituição molda e é moldada pelas atitudes do público em relação à 
prostituição e às  trabalhadoras e trabalhadoes do sexo.  (WAGENAAR, 2018, p. 7, 
tradução nossa) 

Os discursos acerca do trabalho sexual a partir de diferentes atores e grupos e seus respectivos 

interesses variam em distintos momentos. De modo geral, podemos dizer que várias abordagens 

tendem a considerar a prostituição a partir de (a) uma perspectiva moralizante como algo 
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socialmente inaceitável; (b) da vitimização das trabalhadoras sexuais por grupos religiosos e 

feministas radicais, sobretudo pelo enquadramento da prostituição feminina como exploração e 

reforço do patriarcado, desconsiderando a legitimidade do exercício voluntário da profissão; e (c) 

da defesa do trabalho sexual como qualquer outro, sendo necessário garantir direitos aos 

profissionais. (WAGENAAR, 2018; MCCOY, 2013; OUTSHOORN, 2012) Apesar de muitas vezes haver 

uma predominância dos aspectos  e  no caso da Holanda e do Brasil, essas abordagens 

variam a depender do contexto social e do momento histórico que se analisa.  

Políticas de prostituição na Holanda 

As políticas públicas relativas à prostituição na Holanda variaram ao longo do tempo, pois apesar 

de atualmente a prostituição ser uma ocupação legalizada e reconhecida, com direitos assegurados 

aos profissionais e regulada pelo poder público, nem sempre foi assim. Na verdade, a análise da 

trajetória dessa profissão nos últimos séculos revela que esta sempre foi uma temática delicada e 

complexa, como o é na maioria dos países, e que sua tolerância ou permissão legal variaram 

bastante em distintos contextos políticos e morais, como veremos a seguir. 

Segundo McCoy (2013), durante a Idade Média a prostituição era uma atividade legal na Holanda, 

embora do ponto de vista da moral não fosse uma atividade desejável. Apesar disto, a igreja católica 

defendia que a prostituição fosse regulamentada pelo Estado, pois seria a melhor maneira de lidar 

com a questão para evitar o que consideravam situações piores. Como explica Foucault (1988), a 

Igreja, a família, o Estado e outras instituições eram e são instâncias de controle dos corpos e das 

sexualidades, elaborando discursos sobre o sexo, circunscrevendo as práticas ditas normais, 

permitidas e aceitas, determinando algumas práticas que não devem ser realizadas, condenando e 

patologizando outras.     

A prostituição era estigmatizada, assim as prostitutas eram aconselhadas pela igreja a deixar a 

atividade, a se arrepender e se tornar freiras. A tolerância à prostituição tinha como objetivo 

proteger jovens virgens dos desejos dos homens, que poderiam saciar suas vontades com aquelas 

que já estavam em pecado, sendo este, portanto, um   Podemos estabelecer uma 

relação entre essa assunção dos homens lascivos e das mulheres como vítimas com o que Gail 

Pheterson nos explica sobre o estereótipo de cafetões agressivos, mesquinhos, manipuladores etc. 

Para a autora,  esses estereótipos provavelmente servem como um modelo de masculinidade 

(homens como brutos), bem como um modelo de feminilidade (mulheres como  

(PHETERSON, 1996, p. 49, tradução nossa) Podemos perceber um direcionamento para a restrição 

e o controle do corpo feminino, que deveria permanecer puro e casto, enquanto a sexualidade dos 

homens poderia ser exercida mais livremente, com menos restrições das práticas sexuais.   

Em 1413 a prostituição apareceu na legislação municipal de Amsterdã, corroborando com o 

posicionamento da Igreja acerca do controle e regulação da atividade.  

Porque as prostitutas são necessárias nas grandes cidades e especialmente em 
cidades como a nossa - na verdade, é melhor ter essas mulheres do que não tê-las - 
e também porque a santa igreja tolera prostitutas por boas razões ... o tribunal e o 
xerife em Amsterdã não devem proibir totalmente a manutenção de bordéis.  
(KOSKI, 2007 apud MCCOY, 2013, p. 03, tradução nossa). 
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Portanto, essa legislação considera a prostituição como elemento importante para a dinâmica (e 

economia) da cidade de Amsterdã, que contava com a presença contínua de marinheiros por sua 

atividade portuária. Desse modo, embora não definisse critérios para o estabelecimento de bordéis 

e afins, a atividade era controlada pela municipalidade, que tentou mantê-la fora dos muros da 

cidade, onde se poderia trabalhar sem grandes transtornos. Esta seria uma maneira de manter um 

serviço fundamental, porém evitando sua visibilidade na vida cotidiana. De acordo com Nekker 

(2016), nessa época Amsterdã chegou a ter 1.400 bordéis, o que representa um número relevante 

para uma cidade que no ano de 1660 tinha 200.000 habitantes. (SIEBELHOFF, 1993.)  

No âmbito dessa tolerância regulada havia uma preocupação em manter a salvo as  de 

 e distingui-las das  da  criando uma diferenciação no exercício da cidadania 

por estas mulheres. As prostitutas não poderiam casar-se e deveriam usar roupas especiais que as 

diferenciassem das mulheres casadas. Do mesmo modo, as casas e estabelecimentos onde a 

prostituição ocorria deveriam ser sinalizados com luzes vermelhas, assim evitar-se-ia mal-

entendidos por parte daqueles que estivessem a procura desses lugares.  

Segundo McCoy (2013), antes da Idade de Ouro holandesa ocorreram mudanças significativas no 

entendimento sobre a prostituição no país decorrentes das alterações no sistema religioso no país. 

Com a Reforma Protestante e o crescimento do Calvinismo, a prostituição passou a ser considerada 

ilegal, já que a estreita relação entre Igreja e o Estado influenciava diretamente nas determinações 

legais do que era considerado crime. Se a Igreja considerava sexo fora do casamento como um 

pecado, assim ela não tolerava a comercialização de tal serviço.  

Dada a importância dessa atividade para a cidade e a dificuldade de bani-la de seus domínios, pela 

usa relevância para a economia e dinâmica local, a cidade de Amsterdã tentou regulá-la e delimitá-

la espacialmente. McCoy (2013) acrescenta que entre os séculos XVI e XVIII apenas o xerife da 

cidade (city bailiff) e seus funcionários poderiam gerenciar bordéis em Amsterdam, localizados 

nas proximidades da Damstraat, rua na área do De Wallen. Esta era a área destinada ao 

funcionamento dos bordéis, onde a prostituição era permitida, portanto aqueles que buscassem 

por serviços sexuais em outros locais estavam sujeitos a detenção ou ao pagamento de multa,  

aumentando a arrecadação municipal. Desse modo, notamos desde essa época um estrito controle 

do governo local sobre essa atividade e sua circunscrição em um local específico.  

Apesar de ilegal e das perseguições sofridas pelos envolvidos nessa atividade, a prostituição 

obviamente não desapareceu na Holanda, tampouco em Amsterdã. Contudo, as condições as quais 

as prostitutas estavam submetidas eram bastante precárias e consistiam num sistema em que elas 

estavam sempre endividadas com cafetinas, proprietárias de bordéis, e tinham dificuldade de sair 

desse ciclo. A fim de apresentar novidades aos clientes, era comum que bordéis permutassem 

prostitutas ou mesmo as vendessem, sendo suas dívidas transferidas para sua nova cafetina.  

Contraditoriamente, apesar de ser ilegal na maior parte do país, como afirma McCoy (2013, p. 05), 

o governo ainda reconhecia a legalidade da dívida da prostituta  (Tradução nossa) Trata-se de 

uma questão de poder. Dada a relevância dos bordéis para a cidade, é possível que seus 

proprietários, cafetinas e cafetões, tivessem alguma influência política que pelo menos garantisse 

seus interesses, enquanto as prostitutas amargavam a estigmatização e a limitação de sua 

cidadania.  
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Desde essa época a prostituição se estabeleceu entre as fronteiras do legal e do ilegal, por um lado 

desafiando os padrões morais vigentes, por outro lado atendendo à demanda pelo serviço e 

contribuindo com a economia da cidade. Este último, inclusive, nos parece um elemento crucial  

para entender o crescimento e estabelecimento do Red Light District. Em face disso, vale a pena 

recorrer ao que Michel Foucault chama de  diferencial dos  como um 

mecanismo para  os limites de tolerância, dar terreno para alguns, fazer pressão sobre 

outros, excluir uma parte, tornar útil outra, neutralizar estes, tirar proveito  

(FOUCAULT, 2006, p.227 apud TELLES, 2010, p. 188). Assim, as situações que ele denomina de 

ilegalismos não correspondem a falhas no sistema legal, mas ao contrário,  compõem os jogos 

de poder e se distribuem conforme se diferenciam  espaços protegidos e aproveitáveis em que a 

lei pode ser violada, outros em que ela pode ser ignorada, outros, enfim, em que as infrações são 

 (FOUCAULT, 1994, p. 716 apud TELLES, 2010, p. 189) 

Com a ocupação francesa na Holanda no século XIX, houve mudanças no sistema de leis e isto 

afetou diretamente a prostituição, a qual foi removida do código penal em 1811, deixando de ser 

um crime. Nesse caso, os bordéis deveriam estar registrados perante a polícia e, 

consequentemente, as prostitutas também. Nessa situação, as prostitutas eram obrigadas a realizar 

exames médicos periódicos, de modo a evitar a transmissão de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST). (MCCOY, 2013; NEKKER, 2016) Segundo McCoy (2013), este sistema foi  

implantado para evitar que a força armada francesa fosse infectada por doenças venéreas ao 

utilizar os serviços das prostitutas. Cada uma recebia um cartão vermelho que garantia aos clientes 

que ela estava saudável, ou um cartão branco, caso apresentasse alguma enfermidade e, neste 

último caso, ela não poderia trabalhar até estar curada. 

Após a ocupação francesa, a Holanda continuou regulando a prostituição, porém a nível local, o 

que, consequentemente, dava aos municípios certa autonomia para definir critérios para a 

permissão da atividade. Em 1851 foi aprovada uma lei que estabelecia a regulamentação da 

prostituição em âmbito local.  No caso de Amsterdã, os exames médicos deixaram de ser uma 

exigência em nome da privacidade das prostitutas. 

Após a Revolução Industrial a classe média se voltou contra a prática da prostituição, pois esta 

estaria violando códigos morais. Assim, controlando o comportamento sexual, a classe média 

poderia distinguir-se dos comportamentos associados às classes mais baixas  (MCCOY, 2013, p. 07, 

tradução nossa) Esse movimento ganhou tanta força que foi criada em 1878 a Associação Contra a 

Prostituição (Association Against Prostitution) que começou a disseminar a ideia de que a 

prostituição não deveria ser tolerada. Então, a questão dos valores morais, que deveriam ser 

mantidos, foi associada ao tráfico de pessoas, especialmente de mulheres, algo que se assemelharia 

à escravidão, dadas as condições em que as mulheres da vida  estavam submetidas. Os debates 

que se seguiram culminaram no fechamento dos bordéis em Amsterdã no ano de 1897, o que, 

obviamente, não significa que a prostituição deixou de existir, ou seja, ela passou a ocorrer 

ilegalmente, como acontece atualmente em muitos países.   

Após esses movimentos de religiosos protestantes e de feministas pela abolição da prostituição, em 

1911 foram aprovados os Public Morality Acts e o Article 2015bis do código penal holandês, 

estabelecendo que era proibido facilitar a prostituição. Isto significa que ficou proibido o 

funcionamento de bordéis e afins, já que muitas prostitutas atuavam nesses estabelecimentos, bem 

como a atividade de cafetões e cafetinas. As prostitutas, por outro lado, eram consideradas vítimas 
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e não criminosas. Contudo, essa abolição não foi efetiva no sentido de fechar os bordéis e erradicar 

a prostituição do país. Ao contrário, ela funcionou como um instrumento para que cidades 

pudessem concentrar a prostituição em determinadas áreas e manter outras tantas a  desse 

mal. (MCCOY, 2013; OUTSHOORN, 2012). Vemos mais uma vez as fronteiras entre o legal e o ilegal  

sem um limite preciso, neste caso de acordo com os interesses dos municípios em organizar as 

atividades e usos do solo. Uma consequência dessa imposição foi o funcionamento underground 

da prostituição ou a mudança de função de bordéis, que passaram a funcionar como hotéis, como 

o famoso Maison Weinthal em Amsterdã. Assim, sob o disfarce da legalidade, continuaram por 

muito tempo a oferecer aos seus clientes os mesmos serviços de outrora. (AALBERS, 2016) 

Segundo Outshoorn (2012), a política de prostituição baseada nas Morality Laws pernaneceu sem 

mudanças até nos anos 1960, ou seja, apesar de proibida, a prostituição continuava acontecendo, 

desde que não provocasse desordem pública e se mantivesse discretamente. Já nos anos 1970, 

retoma-se a discussão da regulamentação com uma primeira tentativa feita pelas autoridades da 

cidade de Rotterdam e, posteriormente, nos anos 1980 com a reivindicação da Associação dos 

Municípios Holandeses (Vereniging van Nederlandse Gemeenten  VNG) pela suspensão da 

proibição de bordéis e pela regulação da prostituição. Faziam coro a este posicionamento os grupos 

feministas holandeses, inspirados pelo Primeiro Congresso Mundial de Prostitutas, realizado em 

Amsterdã em 1975. 

De acordo com McCoy (2013) entre fins dos anos 1960 e inícios dos anos 1970 os Red Light Districts 

tornaram-se zonas livres para a indústria do sexo. Outshoorn (2012) aponta o desenvolvimento da 

nova indústria do sexo em âmbito global no final dos anos 1970 e o tráfico de mulheres oriundas de 

outros países para atuarem nesse segmento.  O já bastante estabelecido Red Light District em 

Amsterdã, tornou-se, a partir desta década, com a globalização e o consequente crescimento do 

turismo internacional, um dos principais atrativos da cidade. Como assinalam Wonders e 

Michalowski (2001), nos anos 1990 Amsterdã figurou entre as 10 cidades mais turísticas da Europa,  

atraindo um numeroso contingente de turistas. Embora não possua atrativos como catedrais 

grandiosas, torres ou outros magníficos monumentos etc. como outras cidades europeias, 

Amsterdã oferece aos seus visitantes outras possibilidades de entretenimento, sobretudo na 

indústria do sexo.   

... as atrações baseadas na indústria do sexo ganharam uma base firme. Quase meio 
milhão de pessoas visitaram o museu do sexo Venustempel em 1995 e 158.000 a 
Galeria Erótica. Esses números aumentaram em um quinto em apenas dois anos. 
(PINDER, 1998, p. 310 apud WONDERS E MICHALOWSKI, 2001, P. 554-555, 
tradução nossa)  

David Pinder acrescenta que a imagem de Amsterdã no âmbito do turismo está relacionada 

basicamente a dois elementos, sendo um deles a sua configuração urbana, com seus canais e 

edifícios antigos, e o outro  [... ] é a imagem popular atual de Amsterdã, que foi formada no final  

dos anos 60 e é baseada em uma cultura jovem de liberação sexual e tolerância às  (PINDER, 

1998, p. 310 apud WONDERS E MICHALOWSKI, 2001, p. 554, tradução nossa). Podemos acrescentar 

a esta listagem o abundante número de museus existentes na cidade, mas é inegável a importância 

da indústria do sexo no turismo local e, obviamente, na sua economia. Este é um importante 

diferencial de Amsterdã nesse mercado internacional de turismo, no qual a cidade é vista como 
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uma mercadoria, um objeto de luxo e, assim, determinadas características constituem uma marca 

 city branding  que deve ser usada pelos governos para promovê-la nessa competição via 

marketing urbano. (VAINER, 2000) 

Para Wonders e Michalowski (2001) nem o governo holandês nem o de Amsterdã acolheram aberta 

e oficialmente o turismo sexual decorrente da forte indústria do sexo, porém outras instituições o 

fazem, como a própria indústria do turismo, empreendendo esforços significativos para sua 

expansão em consonância com as forças globais que regem os movimentos de consumidores nesse 

segmento. Entretanto, como veremos, com a legalização da prostituição e seu reconhecimento 

como trabalho sexual legítimo, a atividade passou a ter tutela legal e suporte do governo para 

desenvolver-se, embora outrora o governo também operasse nessa área, porém com abordagens 

diferentes.   

Desde o final do século XX havia um movimento expressivo a favor da descriminalização,  

legalização e regulamentação da prostituição, no sentido de reconhecer e garantir direitos sociais 

e trabalhistas aos profissionais do sexo. Havia, portanto, um entendimento e uma clara distinção 

entre a prostituição forçada e a voluntária, esta última devendo ser considerada um trabalho como 

qualquer outro. Esse movimento contou, além da associação de municípios supracitada, com o 

apoio de grupos como a Rode Draad, a Fundação contra o Tráfico de Mulheres (Stichting tegen 

Vrouwenhandel), os quais foram as principais forças no lobby feminista. (OUTSHOORN, 2012) 

Desse modo, nos anos 1990 vimos um caloroso debate em torno da situação da prostituição na 

Holanda. O debate centrava-se basicamente em dois posicionamentos distintos: de um lado, 

setores conservadores, como o Partido Democrata Cristão (Christelijk Democratisch Akkoord  

CDA), que consideravam a prostituição como mal social e moral e, portanto, legalizá-la seria 

moralmente inaceitável. De outro lado, os partidos laicos e progressistas defendiam que a 

prostituição voluntária deveria ser reconhecida e legalizada.  Com a saída do CDA do governo em 

1994 e com a nova coalizão formada pelo Partido Popular pela Liberdade e Democracia (Volkspartij 

voor Vrijheid en Democratie - VVD), o Partido do Trabalho (Partij van de Arbeid  PvdA) e o 

Democratas (Democraten 66  D66), conhecida como Purple Cabinet, abriu-se espaço para as 

mudanças almejadas. (OUTSHOORN, 2012) 

Essa nova coalizão propôs em 1997 uma nova lei que legalizaria a prostituição e anularia a proibição 

dos bordéis, aprovada em 1911. Assim, apesar da oposição dos segmentos religiosos e 

conservadores, a proposta foi aprovada em 1999, com o apoio de mais de 70% da população, e 

entrou em vigor em 2000. Assim, a legalização buscava controlar e regular a prostituição com o 

objetivo de proteger as pessoas envolvidas na atividade, bem como erradicar a criminalidade a ela 

relacionada. (AALBERS, 2016; OUTSHOORN, 2012). Conforme o Ministério das Relações Exteriores 

da Holanda, 

Ao suspender a proibição de bordéis, o governo pretende: 

• controlar e regular o emprego de trabahadores do sexo através de um sistema 
de licenciamento municipal 

• proteger a posição das trabalhadoras e trabalhadores do sexo 

• proteger as pessoas de serem forçadas à prostituição 

• proteger menores de idade contra o abuso sexual 

• reduzir a prostituição de estrangeiros que residem ilegalmente nos Países Baixos 
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• cortar as ligações entre prostituição e crime.  (NETHERLANDS, 2012, p. 6, 

tradução nossa) 

Percebemos que, com a legalização dos bordéis, o controle e a regulação da prostituição, o governo 

buscou evitar a existência de outras situações como exploração sexual infantil e tráfico de 

mulheres. Para isto, todos os estabelecimentos e profissionais devem solicitar uma licença para 

atuarem na indústria do sexo. Isto se dá em âmbito local através de um sistema municipal de 

licenciamento que dá ao município autonomia nesse processo.  

A autonomia no licenciamento estabelecida pela nova legislação tem rebatimento direto no uso do 

solo, uma vez que os municípios estabelecem critérios de funcionamento e avaliam as solicitações 

de abertura de estabelecimentos da indústria do sexo. De acordo com Outshoorn (2012), muitas 

municipalidades fazem uso desta prerrogativa para definir zonas onde a prostituição é permitida, 

evitando que ela ocorra em determinadas áreas. Desse modo, o governo local pode limitar o 

número ou negar a licença para a prostituição em algumas situações, tais como: se a localização da 

atividade estiver em conflito com as determinações do planejamento e zoneamento urbanos da 

área; se não for interessante para a ordem pública ou se o funcionamento do estabelecimento 

afetar negativamente a área, ou seja, se torna a área menos desejável para viver ou trabalhar  

entre outros. (NETHERLANDS, 2012, p. 9, tradução nossa). 

A prostituição passou, então, a figurar como elemento importante no planejamento urbano, no 

zoneamento e licenciamento das atividades urbanas assim como qualquer outro uso do solo 

tradicional. Porém, é possível não apenas limitar, mas também proibir o funcionamento de bordéis 

através do que se chama opção zero  (nuloptie).  (NETHERLANDS, 2012; OUTSHOORN, 2012) Isto 

significa que, embora haja uma legislação nacional que permita seu funcionamento, os bordéis 

podem continuar sendo proibidos em determinadas cidades a depender dos interesses e 

posicionamento político de cada governo local a respeito dessa atividade.  

Há variadas formas e lugares onde a prostituição pode ocorrer, tais como sex clubs, red light 

windows (as vitrines), na rua, hotéis, bares, serviços de acompanhante, casas de massagem etc.  

embora alguns de maneira ilegal. A prostituição de rua tem sido banida de muitas cidades, sob a 

justificativa de evitar incômodo, ou tem sido concentrada em zonas oficiais. Cidades onde havia 

esse tipo de zona têm, entretanto, encerrado seu funcionamento. É o caso de Amsterdã, que abriu 

em 1996 uma zona de prostituição na rua Theemsweg, na área de Westpoort, destinada a 

concentrar a atividade, evitando incômodos e pretensamente para melhorar a segurança das 

profissionais, porém a área foi fechada em 2003. Em Rotterdã também havia área semelhante, mas 

a mesma também foi encerrada em 2004. Ambas as áreas apresentavam significativo índice de 

criminalidade, motivo alegado para seu fechamento. (OUTSHOORN, 2012; NEKKER, 2016) 

Conforme Outshoorn (2012), com a legalização a prostituição dividiu-se em dois setores: de um lado 

os estabelecimentos e trabalhadores sexuais licenciados, atendendo aos requisitos impostos pela 

legislação, e do outro está o setor não licenciado, irregular, ilegal. Além do crescimento do setor 

ilegal, a autora acrescenta que as condições de trabalho das trabalhadoras não melhoraram e elas 

continuavam muito dependentes e dificilmente seriam trabalhadoras autônomas. Além disso, nos 

anos 2000 várias pesquisas objetivaram analisar a situação da prostituição no país, apontando 

questões relevantes como: deslocamento para setores não regulados (bares e saunas), 

trabalhadoras sem permissão e situações de tráfico de pessoas. Como vimos, a aprovação da 
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legalização não foi unânime e enfrentou resistência de partidos conservadores, então em 2007, 

após os resultados dessas pesquisas, a prostituição voltou a ser tema de debate público e também 

no governo, este já com uma coalizão composta por partidos de base religiosa. 

Ainda em 2007, todo esse debate em torno dos problemas enfrentados pelo setor, sobretudo o do 

tráfico de mulheres, desencadeou a campanha do vereador social democrata Lodewijk Asscher e 

do prefeito de Amsterdã Marius Job Cohen pela limpeza do De Wallen, sob o pretexto de combater 

a prostituição forçada. Nesse contexto, a prefeitura de Amsterdã lançou nesse mesmo ano o Plano 

1012, em referência ao código postal do Red Light District, sob a alegação de que a cidade deveria 

recuperar essa área que estaria tomada pela criminalidade. Desde então, a dinâmica da área tem 

mudado significativamente, uma vez que várias vitrines onde o trabalho sexual é exercido têm sido 

fechadas e substituídas pela chamada economia criativa, por cafés, bares e outros 

estabelecimentos mais sofisticados. (OUTSHOORN, 2012; AALBERS, 2016) 

Para Aalbers (2016), esse projeto evidencia uma mudança na percepção local acerca da 

prostituição, cuja regulamentação fora considerada emancipatória, liberal e progressista. Agora o 

trabalho sexual tem sido visto como imoral, orientado para o mercado, relacionado à criminalidade 

e, portanto, indesejado. Recentemente foi lançada uma campanha chamada "Eu não tenho um 

preço" (Ik ben onbetaalbaar) (HOLLIGAN, 2019) que, segundo o site da iniciativa, já conta com mais 

de 50.000 assinaturas. 1  A campanha visa a adoção do modelo nórdico que criminaliza clientes e 

terceiros, enquanto a prostituição em si continua sendo legal. (ÖSTERGREN, 2018) É importante 

destacar que este ponto de vista tem marcado toda a trajetória das políticas de prostituição na 

Holanda e, especificamente, em Amsterdã, ou seja, embora apareça novamente neste momento, 

não o consideramos um elemento tão novo nessa questão. A mudança de conjuntura política, 

porém, possibilitou que grupos conservadores voltassem a ter espaço nesse debate e a influenciar 

na configuração e no funcionamento da prostituição na cidade.  

Políticas de prostituição no Brasil 

A prostituição no Brasil remonta ao período colonial, quando em 1549 a Igreja Católica solicitou 

que fossem enviadas jovens portuguesas com o objetivo de casarem-se com os colonos e manterem 

predominância da raça branca. Esse grupo era composto por mulheres de diferentes contextos,  

entre elas prostitutas. (PUC-RIO, s.d.) 

Durante quase quatro séculos o Brasil teve um sistema escravocrata, o qual findou-se no final do 

século XIX. Nesse contexto, muitas mulheres escravizadas eram obrigadas a se prostituírem para 

sustentar seus senhores, exibindo-se de maneira sugestiva com trajes que deixavam parte de seu 

corpo a mostra com o objetivo de atrair os passantes, que seriam possíveis clientes. Diferente delas, 

as prostitutas brancas vestiam-se de maneira mais elegante e tinham um comportamento mais 

ousado.  

No século XVIII ao mesmo tempo em que São Paulo enriqueceu e ganhou importância, tornando-

se um importante ponto de passagem para outras regiões, surgiram os primeiros bordéis na cidade. 

                                                        

1 Cf. Campanha "Eu não tenho um preço". Disponível em:  <https://ikbenonbetaalbaar.nl/>. Acesso em: 10 de 
janeiro de 2019.  

https://ikbenonbetaalbaar.nl/
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Nessa época, havia a realização de inúmeras festas das quais as prostitutas participavam. Porém, 

no mesmo período a prostituição começou a ser criminalizada sob o pretexto de perturbar a ordem, 

cuja punição era o isolamento da sociedade. (PUC-RIO, s.d.) 

Segundo Soares (2015), o crime de lenocínio aparece no ordenamento jurídico brasileiro pela 

primeira vez no Código Penal de 1890, sendo tipificado no âmbito  crimes contra a segurança 

da honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao . O artigo 277 deste código 

estabelecia detenção como punição àqueles que praticassem tal crime, sendo agravada a depender 

da relação entre a pessoa prostituída e seu explorador. Então, as prostitutas poderiam ser 

enquadradas de duas maneiras: o artigo 282 caracterizava esta prática como  público ao 

 enquanto o artigo 399 que criminalizava  e  que exercessem ocupações 

proibidas por lei ou que caracterizassem ofensa à moral e aos bons costumes. (PUC-RIO, s.d.) 

Soares (2015) destaca o alto teor moral presente na citada legislação, cuja preocupação centrava-se 

na proteção da honra das famílias.  

O Código Penal de 1940, atualmente em vigor, mantém esse posicionamento, tipificando o 

lenocínio e criminalizando a operação de estabelecimentos que se destinem ao exercício da 

prostituição. Reiterando isto, o Brasil passou a ser signatário do modelo abolicionista em relação à 

prostituição em 1951, tendo sido oficializado pela promulgação do Decreto nº  46.981/1959, no qual 

adota  o protocolo final da Convenção para a repressão do tráfico, de pessoas e do lenocínio,  

concluído em 1950 em Lake Success, Nova York, Estados Unidos, no âmbito da Organização das 

Nações Unidas (ONU). (BRASIL, 1959) Esta convenção considera 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, 
s.p.) 

Nesses termos, o documento, bem como os países signatários, corroboram com a perspectiva de 

que todas prostitutas são vítimas que precisam ser salvas e protegidas, vinculando necessariamente 

a prática da prostituição ao tráfico de pessoas. A partir deste documento ficou proibida a 

exploração da prostituição de outra pessoa, a locação de imóveis para prostituição de outrem e 

manter, dirigir ou financiar casas de prostituição etc. Em termos legais isto afetou 

estabelecimentos prostitucionais, porém, de fato, não impediu que muitos deles continuassem 

funcionando.  

Além de a prostituição ter sido criminalizada e o lenocínio ter sido incluído no Código Penal, nos 

fins do século XIX e início do século XX houve um movimento no sentido de criar um regulamento 

sanitário-policial para controlar a atividades das mulheres prostitutas. Esse projeto de controle 

sobre os corpos era legitimado pelo discurso médico da época, que classificava a prostituição em 

três dimensões: a perversão (doença física), a depravação (doença moral) e o comércio do corpo 

(doença social). (PUC-RIO, s.d.) 

Inspirado pelas ideias do médico francês Parent-Duchâtelet tentava-se impor no Brasil o sistema 

regulamentarista.  Em 1896 em São Paulo foi decretado o primeiro Regulamento Provisório da 

Polícia de Costumes, por iniciativa do delegado Cândido Motta. Nesse regulamento, há regras 
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estritas sobre o comportamento das prostitutas no espaço público, bem como da decoração 

exterior dos bordéis, que deveriam assemelhar-se a casas comuns.  

[...] As janelas de suas casas deverão ser guarnecidas, por dentro, de cortinas e, por 

fora, de persianas. [...] 

Não é permitido chamar ou provocar os transeuntes por gestos ou palavras e 

entabular conversação com os mesmos. [...] 

Deverão guardar toda decência no trajar uma vez que se apresentem às janelas ou 

saiam à rua, para o que deverão usar de vestuário que resguardem completamente 

o corpo e o busto. (RAGO, 2008, p. 135) 

Tais medidas de controle se davam sobre os corpos das prostitutas do chamado baixo meretrício e 

dos bordéis mais simples. O rigor da fiscalização não se observava nos bares e bordéis elegantes da 

cidade frequentados pela elite, entre eles os próprios delegados de polícia. Nesse sentido, a atuação 

policial era bastante parcial, dependendo do estrato social ao qual pertencia dado estabelecimento.  

(RAGO 2008) 

Aqueles que defendiam o regulamentarismo consideravam a prostituição um mal necessário, pois 

seria importante haver um espaço na geografia urbana para aliviar as tensões sexuais dos homens. 

Havia, assim, a intenção de confinar a prostituição em determinado espaço da cidade sob rígido 

controle. (RAGO, 2008) Em resumo, objetivava-se combater as doenças venéreas, retirar as 

prostitutas da rua e reuni-las em bordéis, evitando que as mesmas ficassem espalhadas pela cidade. 

Além disso, esses bordéis deveriam localizar-se distantes de escolas, igrejas, internatos e bairros 

residenciais. (PUC-RIO, s.d.) 

O regulamentarismo foi duramente criticado no Brasil, assim como nos países europeus que o 

adotaram. Os anti-regulamentaristas questionavam o papel do Estado no que tange a prostituição,  

negando-lhe o direito de intervir na liberdade individual de cada um.   Ademais, a polícia 

costumava agir com violência sobre os corpos marginalizados, prática recorrente até os dias de 

hoje.  

Rago (2008) examina como se dava a prostituição na cidade de São Paulo entre 1890 e 1930 e nos 

traz informações relevantes para compreendermos como a prostituição era vista por uma 

sociedade que, apesar de criminalizá-la, não abria mão desse serviço aparentemente indesejável.  

Então, cabia exercer uma vigilância estrita sobre esses corpos de modo a garantir a manutenção da 

ordem e da moral. Para isto, a polícia tinha um papel fundamental no sentido de restringir a 

presença das prostitutas consideradas escandalosas nos espaços públicos. Como temos visto, a 

territorialização da prostituição na cidade é visível e conhecida pelas autoridades policiais.   

O ex-delegado de polícia, que procedeu sempre com zelo e critério, tomou 
providências sobre a conduta escandalosa das meretrizes nas ruas públicas, 
obrigando-as a assinarem termo do bem vier; de modo que hoje não se observam 

mais aquelas cenas imorais e viciosas que outrora essas mulheres infelizes 

ostentavam. (RAGO, 2008, p. 129) 

Santos (2008) relata que uma situação semelhante ocorria em Salvador por volta dos anos 1950, 

quando o Centro da cidade tinha uma grande efervescência cultural e era bastante movimentado, 

tolerando a prostituição, mas não irrestritamente.   
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É o coração da cidade noturna, a praça 15 de novembro, pertinho da zona  de  
prostituição, onde prostitutas, vagabundos, marginais de todas as espécies dão-se 

encontro em ruas mal iluminadas. [...] Os botequins se tornam movimentados. A 
polícia afrouxa a vigilância e as prostitutas (a quem é proibido fazer o trottoir 
durante o dia) podem sair e se exibir na rua. Isso se passa na Cidade Alta. (SANTOS, 
2008, p. 130) 

Isto indica que o que incomodava era a presença desses corpos na cidade, os quais deveriam 

restringir-se aos espaços privados para o bem da moral e dos bons costumes. O problema parece 

ser a visibilidade da prática da prostituição, a prostituição vista a olho nu. Se havia uma 

reivindicação pelo controle dessa prática, havia também quem defendesse a prostituição como algo 

fundamental, pois ...] a prostituição tinha como função social canalizar os resíduos seminais 

masculinos, como os lixos e excrementos nos esgotos, sendo inevitável em qualquer aglomeração 

de  (RAGO, 2008, p. 133) Isto evidencia que, assim como outras dimensões sociais, a 

cidade deveria se organizar para atender às necessidades sexuais do homem. 

Nessa análise sobre a prostituição em São Paulo em fins do séc. XIX e início do séc. XX, Rago (2008) 

acrescenta que certo chefe de polícia defendia uma maior liberdade ou ampliação do poder das 

autoridades policiais perante esta questão, pois ele acreditava que medidas esporádicas pouco 

resolviam o problema. Isto se concretizou no Estado de São Paulo com a criação da Delegacia de 

Fiscalização de Costumes e Jogos, do Gabinete Geral de Investigações, por meio da Lei nº 2.034 do 

ano de 1924, além de outras cidades, como Salvador. (SÃO PAULO, 1924; ESPINHEIRA, 1984) 

Contudo, a autora assinala que o tratamento policial era dado de maneiras diferentes aos bordéis e 

zonas de baixo meretrício e aos bordéis elegantes, pois as camadas sociais dominantes no Brasil 

sempre contam com uma atenção especial do Estado ou, em outras palavras, com regalias não 

dirigidas aos pobres.  

Ainda sobre a prostituição na cidade de São Paulo, Nestor Perlongher (2008) explica que nos anos 

1950 o fechamento de bordéis na zona de prostituição, decretado  pelas autoridades, provocou um 

deslocamento dessa atividade para outra área, a Boca do Lixo. A prostituição deixou de acontecer 

no espaço confinado e foi para a rua.  nova zona, com seus códigos, atividades e populações 

próprias, se estabelece, intermediária entre a delinquência e o  (PERLONGHER, 2008, 

p. 72) 

As zonas podem ser observadas em distintas cidades, principalmente nos centros urbanos. Em 

Salvador a zona mais conhecida localizava-se no coração do atual Centro Histórico, 

especificamente na área conhecida como Maciel. A prostituição se consolidou nessa área por volta 

dos anos 1930, quando a elite se deslocou para outras áreas no processo de modernização e 

expansão da cidade. Espinheira (1984) explica que a formação do Meretrício do Maciel estava ligado 

a fatores econômicos e sociais, mas também à  

[...] ação policial que desempenhou um importante papel na aceleração desse 
processo, compelindo as mulheres a se reunirem nesta área limitada e, com elas, 

os diversos tipos de transgressores e criminosos, criando uma zona onde tudo é 

permitido. (ESPINHEIRA, 1984, p. 69) 

Espinheira (1984) acrescenta que a concentração da prostituição em determinada área facilita o 

controle e fiscalização pela polícia, bem como evita a presença das prostitutas em outras áreas,  

mantendo-as seguras. Nos anos 1980 a zona do Maciel concentrava não apenas a prostituição, mas 
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também atividades complementares, como os 76 bares e estabelecimentos comerciais similares 

que atendiam às necessidades da área. O autor acrescenta que a polícia de costumes continuou 

fechando estabelecimentos em algumas ruas,  algumas das principais ruas do 

Pelourinho. O Maciel também foi foco da operação l  de forma bastante violenta contra 

prostitutas e outros moradores com o objetivo de fechar bordéis.  

A Delegacia de Jogos e costumes voltou a fechar mais uma vez as chamadas casas-
de-cômodos da rua João de Deus, que normalmente servem de prostíbulos, fato que 
as autoridades policiais não permitem porque ali transitam famílias e o local é 

ponto turístico (ESPINHEIRA, 1984, p. 73-74, grifo nosso) 

Esse processo de expulsão das prostitutas e de outros moradores intensificou-se na década de 1990 

quando o Governo do Estado começou a implementar o Programa de Recuperação do Centro 

Histórico de Salvador com o objetivo de intensificar o turismo no Pelourinho.  

A partir dos anos 1970 e 1980 começaram a surgir organizações em defesa das prostitutas em âmbito 

nacional e internacional. Entre as várias questões a serem enfrentadas estava a violência policial 

que, como vimos, tem sido um problema há bastante tempo.  No contexto brasileiro foi marcante 

a realização do I Encontro Nacional de Prostitutas em 1987, na cidade do Rio de Janeiro, com a 

participação de 40 prostitutas de 14 cidades do país. Além da violência policial, foram discutidas 

questões como cuidados em saúde, educação para os filhos das prostitutas, preconceito, 

autoestima e cidadania. (RODRIGUES, 2009; LEITE, 1996) 

Desde então, o movimento de prostitutas passou a debater de forma mais organizada as questões 

que lhe são pertinentes, tendo como uma das questões centrais a luta pelo reconhecimento da 

cidadania das prostitutas. Esse é um movimento fundamental no sentido de tensionar a maneira 

como essa atividade tem sido tratada na legislação brasileira, colocando-a no âmbito da cidadania, 

em termos de direitos sexuais e trabalhistas, deslocando a discussão do campo da criminalidade,  

como o faz o Código Penal.  

Ainda no processo de organização do evento, o estigma que rondava a prostituição tornou-se um 

entrave. Gabriela Leite, a líder do movimento, comenta que só conseguiram reservar a 

hospedagem em um hotel após ocultarem o fato de se tratar de um encontro de prostitutas e 

dizerem ser um evento de mulheres, o que não era inverdade. Como encaminhamento do 

encontro, foi decidido que seriam criadas associações em diferentes cidades, respeitando seu 

contexto local, e durante o II Encontro Nacional de Prostitutas, em 1989, foi criada a Rede Nacional 

de Prostitutas. (RODRIGUES, 2009, LEITE, 1996) Como afirma Leite: além de sermos pioneiras,  

realizando o primeiro encontro desse tipo na América Latina, estávamos deixando o gueto, com 

muito trabalho pela frente para formarmos a Rede Nacional de Prostitutas.  (LEITE, 1996, p. 418)  

A Carta de Princípios da Rede Brasileira de Prostitutas aborda pontos relevantes no contexto da 

prostituição e do dia a dia das prostitutas no Brasil. A Carta define a prostituição como profissão 

exercida por maiores de 18 anos e é contra a exploração de crianças e adolescentes, conforme 

estabelece a legislação brasileira. O documento repudia o controle sanitário das prostitutas e a 

criação de zonas delimitadas para a atividade  como vimos em cidades brasileiras e também no 

exterior; a oferta de exames médicos às prostitutas em seu local de trabalho, a não ser que seja uma 

política para a população geral; e o tráfico de pessoas etc. Entre outras questões, a Carta defende o 

trabalho sexual enquanto um direito sexual, bem como a regulamentação da prostituição.  

(OBSERVATÓRIO DA PROSTITUIÇÃO, s.d.) 



Revista Políticas Públicas & Cidades - 2359-1552 

15 

 

Durante os anos 1990 o movimento se consolidou atuando em projetos de combate e prevenção de 

doenças venéreas/AIDS no âmbito do Ministério da Saúde. Para Gabriela Leite, este é um 

importante campo de atuação para enfrentar os problemas que rondam o exercício da prostituição,  

incluindo a forte discriminação que existe em nossa sociedade. 

Este nosso projeto de saúde significa muito por sua própria natureza. Ele inclui 
tudo: questões médicas, atividades educacionais e assessoria jurídica, questões de 
violência policial, discriminação institucional, senso de cidadania; em suma, todos 

os aspectos relativos à prostituição.  (LEITE, 1996, p. 419, tradução nossa) 

Além da importante atuação do movimento de prostitutas na área da saúde pública, Rodrigues 

(2009) assinala seu engajamento mais amplo no campo das políticas públicas no tocante ao 

trabalho, turismo, justiça etc. Isto tem contribuído para algumas conquistas no sentido do 

reconhecimento da legitimidade da prostituição  trabalho sexual  como um trabalho como outro 

qualquer, o que requer, portanto, a garantia de direitos para as trabalhadoras e trabalhadores 

sexuais.  

Segundo Rodrigues (2009) no início dos anos 2000 ocorreu a discussão da nova Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO), cuja discussão incluiu os movimentos sociais que têm atuado em 

defesa dos direitos das prostitutas desde os anos 1980. A participação ativa de diversas associações 

representantes das prostitutas foi fundamental para a reflexão em torno do tema e para a 

consequente inclusão da categoria na norma aprovada em 2002. A CBO constitui-se um documento 

normalizador das ocupações e apresenta uma descrição do profissional e suas atividades. A 

prostituição foi inserida na CBO sob o código 5198-05, recebendo o título de  do  

O documento apresenta outras nomenclaturas para quem exerce esta atividade, quais sejam: 

Garota de programa, Garoto de programa, Meretriz, Messalina, Michê, Mulher da vida, Prostituta, 

Trabalhador do sexo. A CBO também apresenta uma sucinta descrição das atividades 

desenvolvidas, segundo a qual os profissionais do sexo  

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 a vulnerabilidades da profissão. (BRASIL, 2002, 
s.p.)  

Há também a descrição das condições de trabalho: 

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. (BRASIL, 2002, s.p.) 

Apesar de sua importância para o reconhecimento da legitimidade do trabalho sexual, a CBO 

possui apenas uma função classificatória, ou seja, não se constitui como um dispositivo para a 

regulação das profissões. Vale ressaltar também a importância desse documento por reiterar o 

posicionamento dos movimentos de prostitutas no sentido de tratar desta questão no âmbito da 

cidadania e da legislação e direitos trabalhistas e não na esfera criminal, como o faz o Código Penal. 
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(Rodrigues, 2009) O trabalho sexual situa-se, então, num contexto ambíguo: de um lado o seu 

reconhecimento e legitimação enquanto uma categoria profissional como qualquer outra e, de 

outro, a criminalização ainda em voga. 

Desde essa mesma época o movimento tem conquistado aliados no Poder Legislativo, algo crucial 

uma vez que a regulamentação de direitos trabalhistas se dá no Congresso Nacional. Contudo, no 

final da década de 1990, o Projeto de Lei n. 3.436/1997 de autoria do deputado federal Wigberto 

Tartuce (PSDB/DF), tentou trazer de volta o controle sobre os corpos das prostitutas via 

regulamentarismo, mas foi arquivado em 1999. Apesar de parecer bem intencionado, esse Projeto 

de Lei  sobre a regulamentação das atividades exercidas por pessoas que praticam a 

prostituição, em desacordo com os costumes morais e atentatórios ao  (BRASIL, 1997, p. 

23611, grifo nosso) Além de posicionar a prostituição na esfera moral, o projeto propõe um forte 

controle de quem desempenha o trabalho sexual com a obrigatoriedade do cadastro das prostitutas 

em unidades de saúde e a realização exames médicos mensais como meio de prevenir infecções 

sexualmente transmissíveis. Como afirma Leite (1996), uma medida como esta reforça ainda mais 

o estigma sobre as prostitutas, indo de encontro à luta do movimento.  

Em 2003 o deputado federal Fernando Gabeira (PT/RJ) apresentou Projeto de Lei n. 98/2003 que 

reconheceu o pagamento por serviços sexuais e  propunha a revogação dos artigos 228, 229 e 231 

do Código Penal, que criminalizam respectivamente a facilitação da prostituição, a operação de 

casa de prostituição e o tráfico de mulheres, este último penalizado apenas se fosse para fins de 

prostituição. Esta proposição estava de acordo com a agenda do movimento de prostitutas que 

defende o reconhecimento dos seus direitos enquanto trabalhadoras. Contudo, no mesmo ano, o 

deputado Elimar Máximo Damasceno (PRONA/SP), também apresentou um projeto em sentido 

adverso. Tratava-se do Projeto de Lei n. 2169/2003, inspirado pelo modelo sueco, que prevê a 

criminalização da contratação de serviço sexual, ou seja, adota uma abordagem que penaliza o 

cliente. Após tramitação no Congresso Nacional, os dois projetos foram rejeitados e, apesar de uma 

posterior discussão, foram arquivados em 2011. (RODRIGUES, 2009; BRASIL, 2003a; BRASIL, 

2003b) 

Em 2012 o trabalho sexual voltou a ser discutido no Congresso, desta vez por conta do Projeto de 

Lei n. 4.211/2012, de autoria do deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ) com a participação do movimento 

de prostitutas. A proposta foi batizada de Projeto de Lei Gabriela Leite, uma homenagem à líder do 

movimento de prostitutas falecida em 2013 que foi uma das figuras mais importantes e atuantes 

pelo reconhecimento da prostituição enquanto um trabalho no país. O Projeto buscou 

regulamentar o trabalho sexual, reconhecendo sua legitimidade e garantindo direitos aos 

profissionais que desempenham tal atividade. Para o autor do projeto, a descriminalização da 

operação de casas de prostituição constitui um passo importante para garantir melhor qualidade à 

vida das prostitutas. Uma vez permitido legalmente seu funcionamento, o Estado poderia 

determinar normas e critérios para a abertura e manutenção desses estabelecimentos e teria poder 

para sua fiscalização e controle.  

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.   (BRASIL, 2012, s.p.) 
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Apesar de não serem permitidas, as casas de prostituição, ou bordéis, continuam funcionando com 

a conivência ou omissão do Estado. Este é o único dos projetos de lei que, mesmo timidamente, 
discutiu o rebatimento da prostituição no espaço ao abordar as casas de prostituição, embora tenha 

falhado por não contemplar a variedade de formas de trabalho sexual e os diversos lugares onde é 
exercido. Como vimos, o Estado não tem deixado de atuar nessa questão, porém o tem feito para 
reprimir ou  confinar a prostituição em determinadas áreas e momentos específicos na cidade, 

onde ela é tolerada. O reconhecimento dessa profissão também requer um olhar cuidadoso do 
ponto de vista do planejamento urbano, entendendo que isto é parte da dinâmica da cidade e não 

deve ser negligenciado ou negado, mas respeitado. Desse modo, seria preciso pensar a prostituição 
em âmbito nacional em termos de regulamentação e descriminalização, mas também em seu 

rebatimento nas cidades, ou seja, em seu contexto local e espacial.  

Conclusão 

A prostituição tem sido objeto de discussão durante vários séculos tanto no Brasil quanto na 
Holanda. Apesar de observarmos similaridades ao longo da trajetória de ambos os países no que 

tange os discursos e as políticas de prostituição, isto não acontece de forma simultânea, mas de 
acordo com os contextos em que se inserem. De modo geral, a prostituição costuma ser tratada 

numa perspectiva moral e moralizante, o que também acontece nos dois países em questão, 
embora com suas particularidades. Porém, diferente do Brasil, na Holanda o trabalho sexual é 

enquadrado no ordenamento da cidade, fazendo parte do zoneamento oficial.  

Qualquer que seja o regime de controle sobre a prostituição, ou seja, o aparato legal que disciplina 

esta questão, a prática da prostituição acontece em grande parte nas cidades. Assim, as políticas 
adotadas que visam proibir, controlar ou regular têm repercussão no espaço urbano de distintas 

formas, afetando a maneira como a prostituição se organiza. Como vimos, essas políticas não se 
restringem às leis, mas também ao modus operandi do Estado em seus diversos níveis, sobretudo 

no contexto local, onde a atividade se desenvolve de fato.  É principalmente no âmbito da cidade 
que acontece o que Foucault (1999) chama de gerenciamento diferencial das ilegalidades, ou seja, 
tanto na Holanda quanto no Brasil em momentos em que a prostituição foi criminalizada o poder 

público usou desta prerrogativa para concentrá-la em determinadas áreas. O confinamento da 
prostituição não busca erradicá-la, mas diminuir sua visibilidade no espaço urbano, situando-a 

distante dos olhos dos citadinos. 

Essa gestão diferencial dos ilegalismos pode se dar por distintas razões, mas podemos dizer que, 

por um lado, a erradicação da prostituição parece algo improvável e, por outro lado, ela tem sido 
O 

confinamento do trabalho sexual em certas áreas da cidade e/ou a flexibilização de seu controle e 
fiscalização funcionam como uma maneira de lidar com essas questões, riscando, alargando as 

fronteiras legais. O urbanismo, com suas intrínsecas funções regulatórias sobre o espaço urbano, 
tem sido mobilizado no sentido da ordenação das atividades urbanas e, assim, tem papel 
importante na organização espacial da prostituição, seja para restringi-la a um local específico, seja 

para sua expulsão de áreas onde os interesses em jogo não toleram sua permanência.  
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Public management of prostitution in Brazil and the Netherlands 

Abstract 

Known as the oldest profession in the world, prostitution has figured as an important issue for many fields of 

knowledge, especially in the human and social sciences. In this paper I will discuss the way in which 

prostitution policies have been outlined in Brazil and the Netherlands. I will take a historical approach to 

these policies and focus on their repercussions in the urban space. I argue that both cases evidence a way of 

dealing with prostitution in the sense of what Michel Foucault calls the differential management of illegalism, 

creating a context of unclear boundaries of the legality of an occupation that pervades issues such as moral 

standards and the necessary recognition of the rights of sex workers. 
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Gestión pública de la prostitución en Brasil y Holanda 

Resumen 

Conocida como la profesión más antigua del mundo, la prostitución ha sido un importante cuestionamiento 

para diversas áreas del conocimiento, sobre todo en las ciencias humanas y sociales. En este artículo 

discutimos las maneras como las políticas de prostitución han sido delineadas en Brasil y Holanda. Para eso, 

adoptamos un abordaje histórico de esas políticas y evidenciamos sus reajustes en el espacio urbano. 

Argumentamos que ambos casos evidencian una manera de lidiar con la prostitución en el sentido de lo que 

Michel Foucault llama de gestión diferencial de los ilegalismos, creando un contexto que rasga las fronteras 

de la legalidad de una profesión que permea asuntos como los padrones morales y el necesario 

reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales. 
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