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1. Introdução

Ao pesquisar a regulamentação da prosttuição em paases da América Latnaa observamos a partcipação das

profissionais do sexo4 na elaboração de polatcas públicas voltadas à prosttuição. Ainda em andamentoa

catalogamos dados da Argentnaa do Brasil e do Uruguai. Os dados catalogados foram analisados sobre o

prisma da teoria da sociedade de Niklas Luhmann.

Uma primeira consequência por partrmos da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann é que nos afastamos

da ideia de origema bem como da tentação de prognóstcoa por issoa não nos dedicamos à questão “o que

é?”a mas sim a observar “como é possavel” (LUHMANNa 2007: 19 [1997a 33-34). Assim é porque “o sistema

sociedade não se caracteriza por uma ‘essência’ (wesen)a muito menos por uma determinada moral [...]a

mas unicamente pela operação que produz e reproduz a sociedade” (LUHMANNa 2007: 48)  5. Essa operação

é a comunicação (LUHMANNa 2007: 3)6.

Ainda a ttulo de introduçãoa frisamos que a pesquisa não está dedicada a estabelecer responsabilidade a

pessoasa  a  identficar  quem  faz  e  atua  de  que  maneiraa  a  favor  ou  contra  de  algo.  Observamos

comunicaçõesa  portantoa  a  “partcipação  como  comunicação”  (BORAa  2009:  269)a  afinala  observar

comunicações de cidadãos e sua partcipação na governança não se confunde observar a pessoa fsicaa

emparicaa sua individualidadea sua personalidadea sua étcaa mas sima observar seu discurso partcipatvo.

1 Este artgo conta com o apoio do CNPq-Brasil.
2 Professor Associado da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)a Faculdade de Direito do Recife. Pesquisador
pelo  CNPq  –  Bolsista  de  Produtvidade  1D.  Associado  da  ABraSD.  Integrante  do  Moinho  Juradicoa  laboratório  de
pesquisa social do direito da UFPE.
3 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco; Bolsista de Iniciação Cientfica pelo CNPq.
4É importante ressaltar que a utlização da expressão “profissionais do sexo” (“trabajadoras sexuales”)  ao longo da
pesquisaa foi feita com o objetvo de destacar uma forma de autodescrição das próprias prosttutasa como vemos ao
longo dos textos escritos pelas suas associações.
5Das Gesellschafsssstem wird demnach nicht durch ein bestmmtes  "esen a geschweige denn durch eine bestmmte 
Moral (Verbreitung von Glücka Solidaritäta Angleichung von Lebensverhältnissena vernünfigkonsensuelle Integraton 
usw.) charakterisierta sondern allein durch die Operatona die gesellschaf produziert und reproduzier (LUHMANNa 
1997: 31).
6 É o que lemos da passagem no original:Die Leitrage ist deshalba welche Operaton dieses Ssstem produziert und
reproduzierta  wenn immer sie vorkommt.  Die Antwort wird in Kapitel 2 ausgearbeitet und lautet:  Kommunikaton
(LUMANNa 1997: 3).



Com issoa esclarecemos que não nos dedicamos a identficara enaltecera elogiar ou acusar uma ou outra

pessoaa mas sim compreender como é possavel a prosttuição ser objeto de debates polatcos sem o manimo

de partcipação das destnatárias das decisõesa as profissionais do sexoa como indicam os dados coletados.

Inclusive  no  Uruguaia  paas  no  qual  houve  a  partcipação  da  associação  de  prosttutas  no  debate  da

regulaçãoa ao analisar o conteúdo da lei e as opiniões dessas mulheresa fica claro que essa partcipação foi

ignorada.

As  questões  gerais  que  norteiam  nossas  pesquisas  são:  “como  é  possavel  o  direito  comunicar  que

prosttuição é ilacita ao mesmo tempo em que comunica que ela não é punida?” e “como é possavel a

polatca comunicar o que comunica sobre regulação e polatcas públicas voltadas à prosttuição?”.

Ainda que não tenhamos nos dedicado ao “o que é prosttuição”a não ignoramos nem deixamos de observar

tentatvas normatvas e moralistasa como na afirmação: “prosttuição é a mais antga profissão do mundo”.

Há aproximadamente 42 milhões de prosttutas no mundoa segundo a Fondaton Scelles7a sendo a maioria

entre 13 e 25 anos de idade e 80% mulheres. Temosa por issoa a prosttuição como uma questão sociala

afinal  trata-se  de uma situação própria  da  vida  em sociedade que promove preconceitoa  desigualdade

sociala  exclusão  e  injustça  social  (FRASERa  2009:  13).  O  sociólogo  Ronald  "eitzer (2011)  classifica  a

prosttuição em alguns tpos básicos:  Escorts  - garotas independentes e Escorts  – garotas de empresasa

bordéisa cassinos e bares e prosttuição de rua. Essas classificações nos soam como tpos ideiasa ao estlo de

Max "ebera porém não auxiliam a análise da atvidade da prosttuiçãoa do cotdiano de profissionais do

sexoa suas condições polatcasa juradicasa econômicas. Com issoa apenas alertamos quea nessa pesquisaa tais

classificações não foram pontos de análisea afinal não nos propomos a comparar como os diferentes tpos

de prosttuição são afetadas por polatcas públicasa nem como cada tpo partcipa do processo de regulação.

A pesquisa observou comunicações do direito e da polatcaa portantoa como é possavel a prosttuição ser ou

não  reconhecida  como  trabalhoa  como  atvidade  lacita  ou  ilacita  ou  como  polatca  pública.  Pesquisar

comunicações envolve observar partcipações - tanto partcipators govenance como partcipators discourse

(BORA; HAUSENDORFa 2009: 270-271). Assim é porque quando um deputado defende um projeto de lei

para  regulamentar  a  prosttuiçãoa  um juiz  toma uma decisãoa  um advogado defende  uma causaa  uma

prosttuta fala sobre seu cotdianoa observamos enunciados e reações pelos presentes na sessão legislatvaa

na audiência  judiciala  na  entrevistaa  etc.  Quando se  trata  de  manifestações de associaçõesa  sindicatosa

partdos polatcosa do poder legislatvoa do poder judiciárioa de ONGss observamos organizaçõesa insttuições

oficiais e da sociedade civil. Por fima quando observamos operações dos sistemas da sociedadea lidamos

com comunicações  funcionalmente  diferenciadasa  portanto  observamos  como os  sistemas  observam a

prosttuição.

7 Disponavel em: < https://www.scellesfoundaton.org/aboutus >. Acesso em: 24/05/2018.

https://www.scellesfoundation.org/aboutus
http://departments.columbian.gwu.edu/sociology/people/90


Nessa  perspectvaa  observamos  o  fenômeno  das  infuências  discursivasa  tal  como  faz  Alfons  Bora  ao

conectar a teoria da governança com teorias regulatórias e com a teoria do direito (BORAa 2017: 15-37). Ao

finala quando tratamos da inclusão/exclusãoa apresentaremos nossas observações quanto à partcipação e

as infuências discursivas.

Nosso projeto é sobre o estado atual  da regulamentação da prosttuiçãoa  nos  vinte paases da  América

Latna. Para fins deste congressoa apresentaremos nossas refexões sobre os dados de três paases: Argentnaa

Brasil e Uruguai (ver anexo 1 e 2 – tabela com os dados coletados e mapa da prosttuição). A escolha desses

paases se deve a que no Uruguai a prosttuição foi regulamentada pela Lei Nº 17.515/2002a na Argentna -

mesmo não havendo regulamentação - diversas leis locais foram editadas sobre o assuntoa e. no Brasila por

haver o Projeto de Lei Nº 421/2012.

Os dados emparicos foram catalogados em sites e blogsa portantoa na internet. Tanto as legislações quanto

decisões judiciais e manifestações de organizaçõesa de polatcosa de organizações. Como as Associações das

prosttutas são representantes nacionaisa bem como as legislações e as decisões judiciaisa podemos afirmar

que nossos dados refetem o estado de cada paas pesquisado.

Apresentaremos  nossas  refexões  em  3  tópicos:  Direito  e  prosttuiçãoa  Polatca  e  prosttuição  e

Inclusão/Exclusão das prosttutas.

2. Comunicação

2.1. Direito e prosttuição

Quanto ao direito  da  sociedadea  sistema de comunicação da sociedade que tem por unidade a  forma

Recht/Unrechta para lidar com a questão “como é possavel a prosttuição ser ilacita e não ser punida ao

mesmo tempo?” e “como é possavel a prosttuição ser lacita mas ser punida?”a catalogamos legislaçõesa

doutrinas e decisões judiciais nos tribunais superiores de cada paas pesquisado.

Para observar a comunicação do direito no Brasila procedemos uma busca por decisões juradicas usando a

palavra prosttuição. No site do Tribunal Superior de Justça (www.stj.jus.br) obtemos 188 decisões ea no

site do Supremo Tribunal Federal (www.st.jus.br)a 95 decisões. Observando as decisõesa vimos que elas

tratam de casas de prosttuiçãoa de prosttuição de menoresa de favorecimento à prosttuiçãoa de violência

contra  prosttutas.  Não há uma única decisão condenando uma mulher  ou um homem por prátca de

prosttuição. Essa é a interpretação que se tem feito dos artgos 228a 229 e 230 do Código Penal Brasileiro 8

(Decreto-Lei No. 2.848a de 07 de dezembro de 1940a alterado pela Lei No 12.015a de 2009).
8 Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prosttuição ou outra forma de exploração sexuala facilitá-laa impedir ou dificultar
que alguém a abandone:  Pena - reclusãoa de 2 (dois) a 5 (cinco) anosa e multa.  



A análise desses dados nos levaram a observar que mesmo num paas em que a prosttuição é ilacitaa seja

devido ao código penal ou a lei especaficaa não há decisão judicial condenatória de sua prátca. Para lidar

com essa situação recorremos às categorias centro/periferia tal como Luhmann apresenta ao afirmar que a

organização  da  jurisdição  é  o  sistema  parcial  central  do  direito  (LUHMANNa  2005a  383 9);  expectatvas

cognitvas  e  normatvas  (LUHMANNa  2005a;  LUHMANNa  2013:  40);  e  a  distnção  dentre  elementos

acoplados de maneira frouxa e elementos acoplados de maneira firme (LUHMANNa 2007: 15010).  Essas

distnções nos permitram observar infuências de informações da polatca e da economia na operação do

direitoa inclusivea em alguns casosa essa infuência produz mudança estrutural no sistema do direito.

No caso de nossa pesquisaa temos como expectatva normatva a legalidade da relação juradica da prestação

do serviço por profissionais do sexoa afinala a prosttuição não é crime na Argentnaa no Brasila  nem no

Uruguaia ao ponto que juridicamente se trata de contrato entre o profissional e o cliente. Bem comoa os(as)

profissionais  do  sexo  gozam  de  direitos  como  de  aposentadoriaa  inclusive  porque  eles  efetuam  seus

pagamentos mensais  ao longo dos anosa  ainda que na qualidade de profissionais  autônomos das mais

diversas espéciesa por exemploa fornecedores de marmita etc.

Em Habeas Corpus Nº 211.888 – TO (2011/0152952-2)a a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justçaa em

2016a toma decisão que reconhece a prosttuição como profissãoa bem como que é exercacio arbitrário das

próprias razões o caso de uma prosttuta pegar um objeto de um cliente como forma de pagamento do

serviço. Neste casoa não foi julgado como crime de roubo por se tratar de meio empregado para satsfação

do contrato de serviçoa  portantoa  comunica  que a  prestação de serviço sexual  é  legatmaa  mesmo não

havendo legislação especafica.

Na Argentna a prosttuição individual não é crimea embora não seja legalizada. O Código Penal Argentnoa

Lei Nacional 11.179/84 trata no artgo 125 da prosttuição de menoresa no 126 do crime de proxenetsmo e

no 127 do delito de rufianismoa quando a exploração econômica do exercacio da prosttuição é ilegala com

condenação de 4 a 6 anos. Há ainda a  Lei  26.364 (Lei de Prevenção e Sanção da Exploração sexual de

pessoas  e  Assistência  as  suas  vatmas)a  que define o que seria  exploração sexual;  a  Lei  12.331 (Lei  de

Profilaxia)a  sancionada  no  ano de  1936a  que  penaliza  o  estabelecimento  de  locais  para  o  exercacio  da

atvidade  sexual;  e  o  Decreto  de  Necessidade  e  Urgência  N°  936/2011a  promulgado  em  2011a  pela

Art. 230. Tirar proveito da prosttuição alheiaa partcipando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentara no 
todo ou em partea por quem a exerça: Pena - reclusãoa de um a quatro anosa e multa.
Art. 229. Mantera por conta própria ou de terceiroa estabelecimento em que ocorra exploração sexuala hajaa ou nãoa 
intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente: Pena - reclusãoa de dois a cinco anosa e multa.
9 Die Organisaton der Gerichtsbarkeit wäre demnach dasjenige Teilssstema in dem das Rechtsssstem sein Zentrum hat.
(LUHMANNa 1995a: 321).
10 Unterscheidung von lose und strikt gekoppelten Elementen (LUHMANNa 1997: 196).



Presidenta Cristna Fernández de Kirchnera que proibiu a publicação de avisos publicitários que “promovam

a oferta sexual explacita ou implacita”.

Quanto ao âmbito locala 18 provancias colocam a prosttuição em seus códigos de contravenções e faltas:

Buenos  Airesa  Catamarcaa  Chacoa  Chubuta  Corrientesa  Formosaa  Jujusa  La  Pampaa  La  Riojaa  Mendozaa

Misionesa  Saltaa  San  Juana  San  Luisa  Tierra  del  Fuegoa  Tucumãn  e  San  Cruz.  Como  contravençãoa  a

prosttuição está regulamentada nos capatulo que trata da moral pública e dos bons costumesa definindo-a

como qualquer incitação ou oferta pública para manter relações sexuais em troca de dinheiro ou qualquer

promessa remuneratóriaa e associa a atvidade à molésta e ao escândalo. As punições previstas são multas

ou prisões.

Da busca usando a  palavra  prosttucióna  no  site  da  Suprema Corte  de Justcia  de  la  Nación Argentna

(www.csjn.gov.ar)a  obtvemos  74  decisões.  Elas  lidam  com  casos  de  bordeisa  casas  de  prosttuiçãoa

prosttuição de menoresa favorecimento à prosttuiçãoa violência contra prosttutas. Não localizamos decisão

condenando uma mulher ou um homem por prátca de prosttuição.

Essa  situação nos leva  a  observar  que a  comunicação juradica  tem considerado lacita  a  prosttuição na

Argentnaa afinal não há legislação nacional criminalizando a atvidade. Poréma simultaneamentea vemos

que alguns códigos provinciais colocam a prosttuição como uma contravençãoa o que acaba permitndo a

atuação do aparato policial  contra  as trabalhadoras  sexuaisa  criminalizando assim a prosttuiçãoa  o  que

comunica tomar a prosttuição como um ilacito.

No  Uruguaia  uma  busca  usando  a  palavra  prosttucióna  no  site  da  Suprema  Corte  de  Justcia

(http://bjn.poderjudicial.gub.us)a  obtvemos  127  decisões.  À  semelhança  da  Argentna  e  do  Brasila  as

decisões  se  referem  a  casos  de  bordeisa  casas  de  prosttuiçãoa  de  prosttuição  de  menoresa  de

favorecimento à prosttuiçãoa de violência contra prosttutas. Não há decisão condenando uma mulher ou

um homem por prátca de prosttuição. O Uruguaia diferente dos dois paases já analisadosa regulamentou a

prosttuição através da Lei Nº 17.51511a  a qual  contém todos os requisitos para que a prosttuição seja

considerada lacita. Dessa formaa caso a profissional do sexo não atue dentro dos padrões exercidos pela

normaa  a  sua  atvidade  passa  a  ser  considerada  um ilacitoa  comoa  por  exemploa  atuar  em lugares  não

estabelecidos pelo Estadoa ou fazerem propaganda em jornais de grande circulação. Sobre esta questão a

AMEPU (Associação de meretrizes profissionais do Uruguai) tem se pronunciado contra a regulamentaçãoa

mesmo tendo sido uma das organizações mais atuantes na sua elaboração.

11 URUGUAI. Lei 17515a 13 de junho de 2002. Trabajo Sexual. Montevideoa 4 de julho de 2002. Disponavel em:< 
https://legislatvo.parlamento.gub.us/temporales/lestemp7064080.htm> . Acesso em: 14/02/2018.



No âmbito doutrinárioa há quatro classificações para a maneira como a prosttuição é regulamentada num

paas: Regulators = prosttuton legal and regulated; Abolicionism = prosttuton is legala but brothels are

illegal;  Neo-abolicionism = law punishes clientsa  but not the prosttutes;  Prohibitonism = Prosttuton is

ilegala law punishes clients and prosttutes (NUCCIa 2014) (Anexo 2). Observando os dadosa classificamos o

Brasil como um paas mistoa pois ao mesmo tempo que se reconhece a prosttuição como uma profissão

através  da  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  “5198  –  Profissionais  do  sexo”12a  ato  administratvo

elaborado pelo Ministério  do Trabalho e  empregoa  se  pune todos aqueles que favorecema auxiliam ou

obtêm lucro dessa atvidade. A Argentna se coloca no meio internacional como abolicionistaa pois não

criminaliza a prosttuição e não tem regulamentação especaficaa ainda que as trabalhadoras sexuais sejam

punidas e violentadas pelo aparato policiala visto que 18 das provancias Argentnas tratam a conduta como

contravenção. Essa divergência entre a legislação nacional e a local (de provancias) tem dado lugar a essa

ambiguidade comunicatva no sistema do direito. O Uruguai tem legislação especaficaa por isso é classificado

como legalista.

2.2. Polítca e prosttuição

O  sistema  polatco  tem  por  código  a  unidade  comunicatva  governo/oposição.  Nesse  ponto  nossas

observações se dedicaram à questão como é possavel polatcas públicas voltadas à prosttuição e legislações

serem implementadas sem a partcipação dos stakeholderes (prosttutasa associaçõesa sindicatosa ONGssa

etc.)?.

Coletamos dados em sites de organizações dedicadas à causa da prosttuição nos 3 paasesa  bem como

projetos de lei e leisa além de pronunciamentos de polatcos e de envolvidos no processo de regulamentação

da prosttuição.

No Brasila  em 1987 foi  criada  a  Rede Brasileira  de Prosttutas13 composta  por  associações de diversas

regiões: região Sudestea a ONG Davida – Prosttuiçãoa Direitos Civisa Saúde (Rio de Janeiro/RJ) e APROSMIG -

Associação das Prosttutas Minas Gerais (Belo Horizonte/MG); região Sula o NEP – Núcleo de Estudos da

Prosttuição (Porto Alegre/RS) e Grupo Liberdade – Direitos Humanos da mulher prosttuada (Curitba/PR);

região Nordestea as APROSBAa APROSMAa APROSPB e APROSPI respectvas associações de prosttutas dos

estados da Bahiaa Maranhãoa Paraaba e Piauaa além da APPS – Associação Pernambucana das Profissionais

do Sexo (Recife/PE); região Nortea a AMPSAP – Associação de Mulheres Profissionais do Sexo do Estado do

Amapá e o GEMPAC – Grupo de Mulheres Prosttutas do Estado do Pará; por fim na região Centro-oestea o

DASSC – Dignidadea Açãoa Saúdea Sexualidade e Cidadaniaa Corumbá/MS (SOUSAa 2013: 3).

12 Disponavel em:< http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/5198-profissionais-do-sexo>. Acesso em: 27/05/3018.
13 Disponavel em:<http://www.redeprosttutas.org.br/> - Acesso em: 19/12/2017.

http://www.redeprostitutas.org.br/
http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/5198-profissionais-do-sexo


As prosttutas se organizaram para sensibilizar a sociedade sobre sua causa e para reivindicar do poder

público medidas contra a atuação policial excessiva em vários pontos de prosttuição do paas (RODRIGUESa

2009: 68-76). A Rede Nacional das Profissionais do Sexo faz reuniões com as associações existentes para

promover artculação polatca do movimento organizado de prosttutas e o fortalecimento da identdade

profissional da categoriaa visando o exercacio da cidadania e a redução do estgma e da discriminaçãoa bem

como a melhoria da qualidade de vida na sociedade.

Segundo Andrade (2006)a a Rede Nacional de Prosttutas é unânime quanto à necessidade de se reivindicar

os direitos trabalhistas dessas mulheresa visto que esse é um trabalho como outro qualquera que envolve

uma compra e venda de fantasias sexuais e não de um corpo em si. O que afasta uma associação da outra é

quanto a forma de se garantr esses direitos trabalhistasa se através de uma regulamentação da atvidade ou

não. Para Andradea muitas mulheres não querem a regulamentação por que não gostariam de se identficar

como prosttutasa devido ao estgma que isso lhes causariaa e as poucas que acreditam nesse processo

legislatvo defendem que ele deve ser produzido de acordo com as caracterastcas da atvidade no Brasila e

não se baseando em modelos estrangeiros. Elas querem uma regulamentação que permita benefcios como

seguro saúde e previdência social e que profissionalize sua atvidadea para que possam recorrer às esferas

insttucionais de proteção e segurança quando forem violadas ou agredidas durante o seu trabalho. Poréma

essa mesma regulamentação que concede alguns benefciosa também impõe a obrigatoriedade de registro

além de diversos outros limites ao exercacio da atvidade profissional. s Associações contnuam promovendo

debates sobre o tema visando sensibilizar a sociedade sobre as questões do movimento.

Ocorre  quea  no  Brasila  as  prosttutas  não  são  convocadas  a  partcipar  dos  debates  polatcos  sobre  a

regulaçãoa sobre o projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional. Inclusivea essa situação resulta em elas

não  terem  informações  básicasa  não  saberem  sequer  como  a  regulamentação  afetará  seu  cotdiano.

Segundo as Associaçõesa as informações chegam posteriormente e de maneira tal que não são inteligaveisa

sequer podem saber se a lei trará benefcios ou não ao exercacio da profissão. A não partcipação nos leva a

questonar  o  quanto  podemos  considerar  que  elas  integram o  lado  oposição  na  comunicação  polatca

referente à regulamentação da profissão por meio de legislação.

Na  Argentnaa  há  a  Associação  de  Mulheres  Prosttutas  da  Argentna  (AMMAR)  que  luta  para  que  as

prosttutas  obtenham  todos  os  direitos  dos  demais  trabalhadores.  Desde  1995  elas  se  encontram

associadas à Central de Trabalhadores da Argentnaa desde 1997 pertencem a rede de trabalhadoras sexuais

da  América  latna  e  do  caribe  (REDTRASEX)  e  desde  2016  lideram  a  criação  da  frente  de  unidade

emancipatória pelo reconhecimento dos direitos de trabalhadoras sexuais na argentna. Hoje contam com

filiais do sindicato em 8 provancias do paas (San Juana Mendozaa Santago del Esteroa Chubuta Buenos Airesa

Rio Negroa Neuquéna Entre Rios) e na Capital Federal.



Segundo a pesquisa  “Estudio sobre la  Incidencia s  la  Partcipación Polatca de las mujeres  trabajadoras

sexuales en América Latna s el Caribe”a feita pela AMMARa a maioria das trabalhadoras sexuaisa tanto as

organizadas quanto as independentesa têm conhecimentos sobre as normas e a legislação que às afetama

diferentemente do que ocorre no Brasil. Isso nos leva a considerar quea na Argentnaa o sistema polatco tem

sido irritado pelas organizações deste  movimento social.  É  o que depreendemos do fato de o decreto

presidencial 936/2011 ter surgido como resposta das demandas do movimento feminista argentno. Ocorre

quea um olhar mais atento à realidadea indica que as irritações deste movimento social  não afetam as

operações do sistema polatco. Tanto é assim que expressões discriminatórias referidas às mulheres seguem

presentes nas manifestações de polatcos que se descrevem defensores da causaa com se pode verificar na

redação final do referido Decreto Presidencial.  Ainda que algumas expressões foram alteradas devido à

atuação de atvistas deste movimento.  Contudoa no decreto há a proibição de divulgação de oferta de

serviços sexuaisa o que afeta o trabalho das prosttutas por não mais poderem promover e atrair clientes

através  de propagandas.  Neste  casoa  observamos  que polatcas  públicas  e  legislações  argentnas  foram

produzidas sem nenhuma consulta aos seus destnatáriosa nem mesmo para ouvir suas opiniões quanto ao

como seriam beneficiadas e prejudicadas pela efetvação das polatcas públicas e das legislações.

A AMMAR apresentou no Congresso Nacionala em 2013a através do Senador Osvaldo Lópeza projeto de lei

para regular o trabalho sexual autônomo na Argentna. Ocorre que ele foi engavetado logo em seguida14.

Em 2014a  a  AMMAR apresentou  ao  legislatvo das  provancias  Argentnas  de  Buenos  Airesa  Neuquén e

Mendoza  propostas  visando  garantr  a  possibilidade  das  profissionais  do  sexo  de  oferecerem os  seus

serviços em casas especiaisa formando cooperatvas e registando-se como um comércio. Outro pleito foi

para revogar os respectvos Códigos de contravenções de cada uma das provancias. Poréma nenhuma dessas

propostas teve contnuidade dentro do poder legislatvo. Atualmentea a AMMAR trabalha para apresentar

sua nova proposta junto à Câmara dos Deputadosa ainda neste ano de 201815.

Diante  desses  dadosa  observamos  quea  as  pressões  das  prosttutas  argentnas  não  lograram  irritação

suficiente  no sistema polatcoa  afinal  até  agora não ocorreram mudanças cognitvas  nem estruturais  na

comunicação do sistema polatco.

Quanto ao Uruguaia em 1986 surge a AMEPU (Associação de meretrizes profissionais do Uruguai)a a qual

organizou seus primeiros grandes encontros em 1991 para pleitear direitosa inclusive a regulamentação por

legislação própria.  Para alcançarem o objetvo da criação de uma legislação sobre o temaa as prosttutas

apresentaram seu projeto a diferentes setores polatcosa e foi o legislador Daniel Gracia Pintos quem tomou

a proposta e apresentou na Comissão de Direitos Humanos dos deputados. Poréma como destaca Ileana

Rocha  (2013)a  diversas  alterações  foram  feitas  desde  a  proposta  original  da  AMEPU  até  apresenta-la
14 Disponavel em: < http://www.ammar.org.ar/Les-de-Trabajo-Sexual-Autonomo.html>. Acesso em: 27/05/2018.
15 Disponavel em: < http://www.ammar.org.ar/Ammar-socializara-avances-de-nuevo.html>. Acesso em: 27/05/2018.

http://www.ammar.org.ar/Ammar-socializara-avances-de-nuevo.html
http://www.ammar.org.ar/Ley-de-Trabajo-Sexual-Autonomo.html


realmente  aos  deputadosa  obviamentea  sem  a  concordância  das  prosttutas.  A  primeira  proposta

contemplava  todas  as  pessoas  que  exerciam  a  prosttuiçãoa  enquanto  a  segunda  só  contemplava  as

mulheres cisa deixando de fora as mulheres transa parcela extremamente vulnerável da população. Elas

possuaram em comum alguns detalhes regulamentaisa como o acesso à seguridade sociala porém tveram

diferenças importantes que trouxeram várias consequências. A proposta alterada eliminou todos os artgos

que falavam sobre o fim da exploração do trabalho sexual por parte dos locais onde se exerce a prosttuiçãoa

através de uma regulamentação especafica dessas “casas de massagem”. Essa nova lei ao ser  promulgada

deixou pelo caminho muitas das expectatvas daquelas prosttutas que partciparam de sua discussão e

elaboração e por esse motvo é alvo atualmente de tantas cratcas pelas próprias trabalhadoras sexuaisa que

deveriam se beneficiar com a tão sonhada legislação.

Lilian Abracinskas  afirma que a legislação uruguaia é a mais avançada na América Latnaa mas na opinião

daqueles diretamente envolvidos e organizações que agrupam profissionais do sexoa ainda está longe de ter

superado  muitos  dos  problemas  associados  com  o  exercacio  da  prosttuição.  Aqueles  que  a  exercem

permanecem expostos  ao  estgma  e  discriminação  e  a  um sistema  de  prosttuição  que  se  baseia  em

relações abusivas de exploraçãoa injustça e violência.

De  acordo  com  pesquisa  da  MSYU  (mulher  e  saúde  no  Uruguai)16a  organização  feminista  não

governamentala as prosttutas afirmam que se preocupam bastante sobre o envolvimento de menores na

prosttuiçãoa visto que a lei ao proibir a prosttuição infantla acaba trazendo uma consequência contrária ao

esperadoa pois traz ainda mais insegurança e desproteção para estas criançasa não oferecendo preservatvos

ou a possibilidade de realização de exames para saber de seu estado de saúde. Outros pontos que são

tocados pela pesquisa são a falta de consulta das prosttutas pelo Estado para a delimitação das “zonas

rojas”; o desconhecimento da legislação por parte dos profissionais de saúdea dos policiais e muitas vezes

das próprias prosttutas; desorganização e precariedade dos serviços de apoio às prosttutas; a inscrição no

registro nacional de trabalho sexual promovido pelo Ministério do Interior; a atuação da Comissão Nacional

Honraria de Proteção ao Trabalho Sexual; e a não efetvidade dos mecanismos de denúncia.

Diante de tudo istoa  observamos que a AMEPU ter  partcipado da construção da legislação uruguaia e

atuado para modificar os pontos problemátcos da lei deveria significar que o sistema polatco foi irritado

pelo  movimento  social.  Ocorre  que  o  Estado  Uruguaioa  ao  criar  a  legislação  para  regulamentação  da

prosttuiçãoa não levou em conta os interesses das profissionais do sexoa mas sim os interesses da “moral

social”  e  a  segurança/saúde  dos  clientes.  Por  esse  motvo  é  quea  mesmo  organizadas  e  em  lutaa  as

prosttutas não conseguem alterar os artgos da lei que prejudicam o exercacio profissionala a exemplo das

“zonas rojas”.
16 Disponavel em: <http://www.mssu.org.us/wp-content/uploads/2014/12/Descargue-aqu%C3%AD-informe-sobre-
trabajo-sexual.pdf>. Acesso em: 28/05/2018.

http://www.mysu.org.uy/wp-content/uploads/2014/12/Descargue-aqu%C3%AD-informe-sobre-trabajo-sexual.pdf
http://www.mysu.org.uy/wp-content/uploads/2014/12/Descargue-aqu%C3%AD-informe-sobre-trabajo-sexual.pdf


Quanto às polatcas públicasa localizamosa nos três paasesa polatcas voltadas à saúdea à educaçãoa à proteção

juradica. As associações dedicadas à causa da prosttuiçãoa em todos os paasesa acusam o poder público de

não as envolver nas decisões.

3. Inclusão/exclusão

A distnção inclusão/exclusão tem movimentado o debate dedicado ao trato que a desigualdade social tem

na  teoria  dos  sistemas  no  Brasil  esse  debate  tem  tratado  da  aplicabilidade  desta  teoria  para  análise

sociológica de paases quea com o Brasila são marcados por desigualdade (NEVESa 1994: 253-276; NEVESa

2005: 1-34; NEVESa 2018: 9; MASCAREÑOa 2010: 25-35; BACHURa 2012: 55-83; TORRES JÚNIORa 2013: 219-

248; TORRES JÚNIORa 2014: 547-561; TORRES JÚNIORa 2016: 77-109; MÖLLERa 2015: 129-152).

Aplicamos a distnção inclusão/exclusão ao caso da prosttuição considerando comunicação.  Mantemos

assim uma circularidade do argumento. Essa é a perspectva lógica que chamamos de circularidade refexiva

(STAMFORD DA SILVAa 2009; STAMFORD DA SILVAa 2016). Iniciamos com comunicação e concluamos com

comunicação. Isso apenas significa que “no conceito de comunicação está incluado o pressuposto de uma

autorreferência refexiva da comunicação” (LUHMANNa 2007: 3).

Essas considerações nos levam a pautar  a distnção inclusão/exclusão pela comunicaçãoa  o que implica

abordar a aplicação luhmanniana das leis da forma de dois ladosa de George Spencer-Browna afinal: “o outro

lado da forma é componente indispensável da forma” (LUHMANNa 2013: 34; LUHMANNa 2007: 28). Com

issoa temos que “‘inclusão’ denominaa entãoa o lado interno da formaa cujo lado externo é a ‘exclusão’.

Portantoa  apenas  se  pode  falar  de  inclusãoa  de  maneira  dotada  de  sentdo  [sinnvoll]a  quando  houver

exclusão” (LUHMANNa 2013: 19)17.  É  justamente porque a forma tem dois  lados que a exclusão não é

observada como capaz de promover eliminaçãoa mas sim como lado não marcadoa ou sejaa a exclusão se

mantéma ela marca o outro ladoa não há inclusão sem exclusãoa afinal

os indivaduos devem poder partcipar de todas as comunicações ea assima alternar seus
acoplamentos com os sistemas  funcionais  de momento a  momento.  A sociedadea  por
consequênciaa não lhes oferece mais um status social mediante o qual se define ao mesmo
tempo o que o indivaduo ‘é’  de acordo com sua origem e sua qualidade. Isso torna a
inclusão  dependente  de  oportunidades  de  comunicações  altamente  diferenciadasa  as
quais  já  não  podem mais  ser  coordenadas  entre  si  ea  inclusivea  não  podem mais  ser
coordenadas maneia duradoura (LUHMANNa 2007: 495)18.

17 “Inklusion  bezeichnet dann die innere Seite der Forma deren äußere Seite “Exklusion  ist. Von Inklusion kann m an 
also sinnvoll nur sprechena wenn es Exklusion gibt (LUHMANNa 1995b: 241).
18 Individuen müssen sich an all diesen Kommunikatonen beteiligen können und wechseln entsprechend ihre 
Kopplungen mit Funktonsssstemen von Moment zu Moment. Die Gesellschaf bietet ihnen folglich keinen sozialen 
Status mehra der zugleich das definierta was der Einzelne nach Herkunf und Qualität »ist«. Sie macht die Inklusion von 
hochdiferenzierten Kommunikatonschancen abhängiga die untereinander nicht mehr sicher und vor allem nicht mehr 
zeitbeständig koordiniert werden können (LUHMANNa 1997: 625).



É nesse sentdo quea em princapioa todos deveriam ser capazes de se comportar como sujeitos de direitoa

todos  deveriam  ter  disponibilidade  monetária  suficiente  para  partcipar  da  economia  conforme  suas

próprias escolhasa todos deveriam tomar parte nas escolhas polatcas e ter a chance de infuenciar decisões

coletvasa  todos deveriam ter chances manimas de educação e saúdea todos deveriam ter condições de

desenvolver relações. O problema é que isso não ocorre. Na vida em sociedadea não ocorre assima como no

ideal desejadoa com no ideal normatvoa com no ideal juradicoa polatcoa econômicoa artstcoa educacionala

saúde etc.

Luhmann recorre a diversos exemplos de casos e situações de desigualdade em diversos paasesa o que nos

leva a discordar da afirmação que a teoria não contém dados e relação com a realidadea não tem empiria.

Ocorre  quea  talvez  esse  seja  o  problema  para  algunsa  Luhmann  conclui  quea  nas  sociedades

diferencialmente diferenciadasa “a exclusão integra com muito mais força que a inclusão” (LUHMANNa 2007:

500).  Isso  implica  que  em  sociedades  marcadas  por  desigualdadea  se  conduz  a  uma  inseguridade  de

expectatvas e a um contnuo se orientar por outros fatores (LUHMANNa 2007: 501).

 Aplicando essa visãoa quanto ao direitoa por exemploa as prosttutas não são excluadasa afinal elas acessam

direitosa por exemplo o direito de aposentadoriaa tanto quanto qualquer outro contribuinte. Evidentea uma

prosttuta de luxo não terá as mesmas condições de vida na velhice que uma prosttuta de ruaa assim como

um empresário rico não vive as mesmas condições que um empresário pobre.

O que observamos é que a exclusãoa quanto à partcipators governancea não se configura como Unrecht e

Oppositona afinal a partcipação dos atvistas não demonstraram qualquer potencialidade de integraçãoa

antesa tveram mais a função de auxiliar os sistemas a simular legitmidade. Não foram efetvados direitos

nem polatcas públicas. Para lidar com essa situaçãoa recorremos à distnção Unrecht/Nicht-recht. Com ela

podemos observar a exclusão interna do sistema (Unrecht)a portanto o caso de uma contraposição seguir

integrando a  comunicaçãoa  porém com lado temporalmente  excluado.  Bem como podemos  observar  a

exclusão  externa  ao  sistema  (Nicht-recht)a  esta  sim  exclusão  presente  nos  casos  de  desigualdade

consistente.  Sustentamos  essa  hipótese  pautados  na  maneira  como  Luhmann  trabalha  a  distnção

centro/periferia  ao  lidar  com  a  decisão  juradicaa  com  o  lugar  dos  tribunais  no  sistema  juradico.  Para

Luhmanna os tribunais configuram organizações da jurisdição como subsistema no qual o sistema legal tem

seu centroa de modo que “para a periferiaa não há obrigação de operação. Aquia interesses de todos os tpos

podem ser representados e aplicados na medida do possavel sem a distnção entre interesses legatmos e

não legatmos” (LUHMANNa 2005: 383)19.

19 Für die Peripherie gibt es keinen Operatonszwang. Hier können Interessen jeder Art dargestellt und nach Kräfen 
durchgesetzt werdena ohne daß es auf die Unterscheidung rechtmäßige/nichtrechtmäßige Interessen ankäme 
(LUHMANNa 1995: 321).



O mesmo pensamos para o sistema polatco com a distnção Oppositon/Sociedade civil. Inclusive porque os

sistemas  polatco  e  econômico  têm suas  estratégias  de  seleçãoa  adaptaçãoa  rejeição  ou  mesmo o  que

chamamos de estado de suspensão (silêncioa não reaçãoa neutralidade momentânea)a afinal:

tanto madia quanto poder e dinheiro oferecem um imenso excedente de oportunidades
não utlizadas. Em ambos os sistemasa há espaço para estratégias ea entre outras coisasa
pode ser uma questão de seleção de liderançaa se e até que ponto e em que direção as
preferências  prevalecem  em  uma  direção  ou  outra.  Por  últmoa  mas  não  menos
importantea no relacionamento das organizações polatcas e econômicasa deve-se contar
que os sistemas mais ragidos possuem maior capacidade de se impora do que resulta o
sistema que se abre para maior variedade e adaptabilidade será ao mesmo tempo mais
volúvel a ser dominado pelo outro sistema (LUHMANNa 2016: 66)20.

4. Conclusão

Não nos arvoramos a sequer sugerir uma saada para esse debatea apenas lançamos refexões fomentando o

debatea ainda que nossa leituraa desprovida de normatvismo e moralismoa para o caso da prosttuiçãoa é

que  a  diferenciação  inclusão/exclusão  nos  leva  a  refexões  que  conceitos  como  emancipação  e

empoderamento não viabilizam.

Por não partrmos de preconceitosa observamos que não é possavel fazer afirmações contundentes sobre a

prosttuiçãoa inclusive porque as conclusões não são as mesmas para a condição da prosttuição de luxo e da

prosttuição de ruaa ainda que nenhuma delas defendam ou desejam oficializar seu trabalho e preferem

seguir camufando sua condição.

Quanto ao direitoa observamos que a prosttuição não elimina o(a) profissional da comunicação juradicaa por

exemploa o acesso ao direito de aposentadoria se dá nas mesmas condições que ocorrem para qualquer

outra pessoa. Evidente que uma prosttuta de luxo não terá as mesmas condições na velhice que uma

prosttuta de ruaa assim como um empresário  rico não vive as mesmas condições que um empresário

pobre.

Seguindo nossas  refexõesa  no Brasila  a  atuação das  associações viabilizam o acesso das  profissionais  à

pequenas melhorias na inserção sociala na medida em que produzem inclusão em esferas como economiaa

famaliaa saúdea o que irá proporcionar uma maior visibilidade de suas demandas para os outros sistemas

sociais.  Contudoa mesmo com a atuação das organizaçõesa nossas observações sugerem que a prosttuição

20 Beide Mediena Macht und Gelda bieten einen immensen Überschuß von nichtausgenützten Möglichkeiten. In beiden 
Ssstemen bestehta von da her gesehena Spielraum für Strategiena und es mag unter anderem eine Frage der 
Führungsauslese seina ob und wie weit und in welchem "echsel sich Präferenzen in der einen oder anderen Richtung 
durchsetzen. Nicht zuletzt wird man aber auch im Verhältnis von politschen und wirtschaflichen Organisatonen mit 
der höheren Durchsetzungskraf der rigideren Sssteme zu rechnen haben mit der Folgea daß dasjenige Ssstema das sich
zu größerer Varietät und Anpassungsfähigkeit öfneta zugleich dasjenige sein wirda das durch die andere Seite 
dominiert wird (LUHMANNa 1987: 48).



é  mantda  como  exclusão  sistêmicaa  afinala  no  direito  e  na  polatcaa  suas  comunicações  mantêm  a

prosttuição em plena condição de invisibilidade (VILHENA VIEIRAa 2007: 43) nas decisões que as afetam.

Isso se mostra claroa quandoa na Argentnaa a AMMAR não tem obtdo maior infuência nas tratatvas com o

Congresso Nacional. No Brasila Nelma Andrade conclui que a maioria das prosttutas ainda não têm uma

opinião formada sobre a regulamentação da prosttuição e desconhecem o Projeto de Lei que esteve em

discussão. No Uruguaia Lilian Abracinskas afirma que os diretamente envolvidos no debate ainda não têm

força  para  efetvamente  infuenciar  nas  necessárias  mudanças  na  polatca  pública  do  exercacio  da

prosttuição.



Anexos

Anexo 1



Anexo 2

  Legalizaton = prosttuton legal and regulated
  Abolicionism = prosttuton (the exchange of sex for mones) legala but brothels are illegal; prosttuton 
is notregulated
  Neo-abolisiconism = prosttuton ilegal: law punishes clientsaabut not the prosttutes.
  Prohibitonism = Prosttuton illegal: law punishes clients and prosttutes
  No data


