
 
 

SISTEMAS POLÍTICO-JURÍDICOS  

DE ENQUADRAMENTO DA PROSTITUIÇÃO 

 

Proibicionismo 

O sistema proibicionista considera a prostituição um crime a erradicar e, deste 

modo, condena todos os elementos envolvidos: prostituta, proxeneta e cliente. Existe 

nos EUA, na China, em Malta, na Eslovénia e em outros países do Leste Europeu. 

São os sectores mais conservadores e puritanos da sociedade que defendem este 

modelo. Esta proibição não elimina a prostituição, antes favorece a sua 

clandestinidade.  

Em Portugal o sistema abolicionista foi instaurado em 19637 e abolido em 

1983 com a despenalização do acto de prostituição e a criminalização do lenocídio.8 

Segundo Alexandra Oliveira, "o proibicionismo acentuou a exposição das prostitutas 

a perigos vários, onde às agressões e assaltos havia que juntar as rugas policiais. 

O medo da polícia que as levava presas não resdia apenas na consequente perda 

de liberdade, com o que isso significava, nomeadamente o abandono forçado dos 

filhos e a humilhação. O temor da polícia também advinha das experiências de 

abusos policiais e da forma discricionária como estes exerciam a autoridade".  

 

Abolicionismo 

O sistema abolicionista tem tido forte apoio de algumas correntes do feminismo 

e considera que a prostituição é uma forma de violência sobre as mulheres, que 

restringe as suas liberdades e cidadania. Desta forma, considera as prostitutas 

vítimas desse sistema de exploração, procura reintegrá-las socialmente e condena 

quem vive da prostituição de outro: o proxenetismo. A maioria dos países europeus 

situam-se neste sistema. Contudo, nas posições feministas pelo abolicionismo 

misturam-se, em alguns casos, elementos de conservadorismo vindos de outros 

sectores da sociedade. 

 



 
 

Regulamentarismo 

O sistema regulador ou regulamentarismo, na sua versão mais tradicional, 

considera a prostituição como um fenómeno social não erradicável e, como tal, é 

preciso limitar os danos que pode causar na sociedade, regulamentando. Deste 

modo, desde que se cumpram as regras estabelecidas pelo Estado, não existe 

penalização da prostituta, que é encarada como uma prestadora de serviços, do 

cliente, que é considerado um consumidor e, ainda, de quem faz desta actividade 

um negócio. Países que utilizam este sistema: Áustria, Grécia. Neste último país é 

enorme o controlo estatal sobre as prostitutas, obrigadas a três exames médicos 

mensais, mediante a apresentação de um livrete, e as que se encontram registadas 

não se podem casar. Uma visão mais moderna deste sistema procura que as 

mulheres que vivem da prostituição possam ter um enquadramento legal, 

conferindo-lhes direitos e deveres associados a essa actividade: acesso aos 

sistemas públicos de saúde, segurança social, associação, cobrança de impostos. 

Países como a Alemanha e a Holanda têm vindo a aplicar este modelo. 

 

Descriminalização 

Contudo, existe uma variante neste modelo, orientada para uma menor 

estigmatização de quem vive desta actividade. Fala-se, então, de 

descriminalização. A prestação de serviços sexuais não deveria ter uma 

regulamentação especial, mas serem aplicados os direitos laborais iguais aos de 

outros trabalhadores às pessoas que vivem desta actividade. Desta forma, 

descriminalizam-se também todos os agentes envolvidos, sendo que o Estado 

deveria acentuar o combate ao tráfico e à exploração do que se designa por 

“prostituição forçada” 

 

Novo abolicionismo do século XXI 

Tem-se falado ultimamente de um quarto sistema: o "novo abolicionismo do 

século XXI". Impulsionado pela Suécia 10 , o "novo abolicionismo" assentaria nos 

seguintes pressupostos: -luta contra o "sistema que sustenta a prostituição" e não 



 
 

propriamente contra a prostituição. - protecção jurídica da pessoa prostituída (no 

caso de mulheres imigrantes colocá-las sob o sistema de refugiados políticos) -

penalização do proxenetismo ou qualquer tipo de exploração comercial de 

prostituição. -penalização e consciencialização dos clientes, passando o cliente a 

ser o alvo principal das medidas a implementar: multas, prisão, educação sexual. 

A ideia central defendida por este movimento é que no abolicionismo do século 

passado, o cliente ficava invisível, dado que os homens são educados para dominar 

pela força, pelo dinheiro e pelo sexo. Nesta nova forma de abolicionismo, seriam 

eles o alvo fundamental, pois se não existissem clientes, não haveria prostituição. 

Reconheça-se que, apesar de ainda não existir uma avaliação aprofundada destas 

medidas, surgem alguns indicadores de que a clandestinidade aumentou, com 

consequências graves para a vida das mulheres que se prostituem e, ainda, que 

muitos homens suecos vão procurar este serviço a outros países. 

 


