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Em todo e qualquer tempo ou sociedade o tema da prostituição sempre gera muita 

polemica. Dada circunstância, possivelmente, está fundamentada no fato de que o tema 

proposto gera uma cisão de grupos sociais. Se não, note-se que quando o discurso em 

torno da prostituição não está fundamentado no ideal de “caça as bruxas” de maneira a 

pregar a expurgação de tal mal social, está baseado na necessidade de conceder a essas 

“pobres cinderelas” a condição de cidadãs de primeira classe (se é que não o são) 

através da regulamentação de referida atividade. Desta feita, o trabalho de investigação 

ora realizado tem como finalidade investigar e compreender a quem interessa o discurso 

da regulamentação de referida atividade. É, em outras palavras, perguntar: interessa a 

regularização da prostituição aos seus trabalhadores? A investigação está fundamentada 

em uma pesquisa baseada na análise das diferentes teorias que disciplinam o fenômeno 

da prostituição, bem como do Projeto de Lei que trata da regulamentação da prostituição 

no Brasil e, ainda, os possíveis reflexos de tal regularização para os trabalhadores do 

sexo, bem como para o tráfico de seres humanos com finalidade exploração sexual 

comercial. Assim, é possível afirmar que a atividade de pesquisa se sustenta, 

basicamente, no emprego de buscas teóricas em razão das quais se desenvolve a 

observação, a análise e as possíveis críticas dos textos relativos ao tema que se 

investiga, sem esquecer da observação dos textos normativos referentes à problemática 

de estudo. Dessa maneira, tem-se uma metodologia fundamentada na investigação por 

meio do pensamento lógico através dos métodos: a) histórico-lógico. Primeiro método 

utilizado, posto que se fundamenta na análise epistemológica dos antecedentes do 

problema elegido proporcionando assim a caracterização e identificação do objeto de 

estudo. b) analítico – sintético. O referido método é utilizado em todas as etapas da 

investigação, posto que proporciona os meios teóricos que fundamentam as ideias e 

identificam alguns elementos que possibilitam a compreensão de conceitos restritos de 

institutos essenciais ao desenvolvimento do tema proposto para estudo. c) indutivo. O 

uso desse método consiste, fundamentalmente, na investigação descritiva do sistema de 

Lei aplicável à prostituição. Dessa maneira, se pode identificar, através do pensamento 

indutivo os elementos que determinam a problemática, posto que proporciona a 

observação de princípios teóricos gerais do sistema legislativo já aplicado ao fenômeno 

in examine em outros ordenamentos jurídicos. Tal circunstância se fundamenta no fato 

de que não se pode duvidar da influência do Direito Comunitário para a regulamentação 

da profissão de prostituição, é dizer, dos Tratados e Convenções relativas aos direitos 

humanos. Com os estudos realizados não se pretende levantar qualquer bandeira, seja da 

regulamentação ou da proibição, mas provocar o diálogo e a reflexão no sentido de 

compreender que a regulamentação da prostituição é, apenas, o primeiro passo a ser 

dado no reconhecimento do que se compreende por garantia de direitos. A consolidação 

desses direitos, a tanto negados e, principalmente dos deveres a muito tempo cobrados 

está muito mais além do que o discurso, meramente, jurídico pode proporcionar. 
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