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Resumo 
Este texto tem por objetivo analisar o surgimento da teoria Regulamentarista na Europa 
a partir dos discursos médico-criminalista sobre a prostituição no século XIX, num 
momento em que a sociedade européia passava por intensas transformações culturais, 
sociais, políticas e econômicas. Dentro desta ótica de reformas e transformações nas 
cidades européias percebemos também uma mudança nos costumes e a construção de 
novas sociabilidades entre as pessoas, notadamente na classe burguesa, em relação, 
dentre outras coisas, a condição feminina. Assim, nosso objetivo é analisar estes 
discursos e mostrar como eles ajudaram a construir uma rede de normas e interdições 
em torno das meretrizes no intuito de inferiorizá-las e marginalizá-las.  

Introdução.  

     Este texto tem por objetivo analisar o surgimento da teoria 

Regulamentarista na Europa a partir dos discursos médico-criminalista sobre a 

prostituição no século XIX, num momento em que a sociedade européia passava por 

intensas transformações culturais, sociais, políticas e econômicas. Dentro desta ótica de 

reformas e transformações nas cidades européias percebemos também uma mudança 

nos costumes e a construção de novas sociabilidades entre as pessoas, notadamente na 

classe burguesa, em relação, dentre outras coisas, a condição feminina. Assim, nosso 

objetivo é analisar estes discursos e mostrar como eles ajudaram a construir uma rede de 

normas e interdições em torno das meretrizes no intuito de inferiorizá-las e marginalizá-

las.   

Londres e Paris: reformas, esplendores e misérias. 

  



 
     A ascensão da burguesia trouxe para a sociedade o conceito de mulher 

como “Madona” ou “Prostituta”, criando assim lugares sociais opostos para as mulheres 

e que só o homem podia transpor estas esferas através do chamado “duplo padrão”: ele 

tinha tanto acesso a santidade do lar quanto ao “covil do vicio” do bordel. 

      A preocupação com o aumento da prostituição nas duas capitais mais 

famosas do século XIX, Londres e Paris, se deu a partir do momento em que estas 

cidades passavam por transformações urbanas para seu embelezamento e a burguesia 

começava a reivindicar para a cidade um saneamento público, com a reordenação das 

ruas, criação de praças e boulevares, iluminação, redes de água e esgoto, destruição de 

velhos casarões e casebres das ruas centrais, e um “saneamento”  moral, que era a 

retirada das ruas centrais dos pobres, vagabundos e prostitutas, além de acabar com 

todos os vícios. Essas reivindicações, no entanto, não foram colocadas em prática da 

forma e do jeito que a burguesia desejava, pois os populares nem sempre 

compartilhavam destes novos ideais. 

      Desta forma, vai haver uma crescente preocupação das autoridades 

sanitárias com o aumento da industrialização, porque com ela crescia também o número 

de prostitutas circulando pelas ruas, especialmente as de Paris, tida como centro 

irradiador de cultura e civilização no mundo ocidental, seguida de perto por Londres e 

imitada pelos países da América, inclusive o Brasil. 

      A moral pública e o controle social se tornam importantes pontos de 

debate entre a burguesia e as autoridades governamentais que começam a tomar uma 

série de medidas para tentar resolver o problema da prostituição: nascia assim a teoria 

regulamentarista. 

  A regulamentação da prostituição já era uma prática que a França havia 

adotado no século XVIII para controlar o aumento do número de prostitutas, bordéis e 

casas de tolerância. Mas foi no século XIX que a regulamentação alcançou o seu ápice 

tendo inclusive, apoio de médicos, autoridades policiais e magistrados, todos 

interessados em realizar uma “limpeza” na moral e nos bons costumes: era o processo 

do aburguesamento da sociedade que se deu de forma heterogênea e marcada por uma 

série de conflitos (BRESCIANI, 1987). 



 
      Uma das primeiras medidas tomadas pelas autoridades parisienses no 

intuito de atender as reclamações da “boa sociedade” foi a criação em 1810 da “Polícia 

da Moral”, que tinha por finalidade cadastrar as prostitutas no registro central da polícia, 

no intuito delas participarem do programa de regulamentação.  

     Uma vez cadastradas, as meretrizes tinham a obrigação de se apresentar 

mensalmente ao médico da polícia para a “inspeção vaginal”. Caso fosse detectada 

doença venérea, as mulheres eram confinadas para tratamento, mesmo contra a sua 

vontade, no temido Hospital-prisão São Lázaro. Vale salientar que o São Lázaro era um 

hospital sem as mínimas condições de higiene e muitas vezes as mulheres eram 

submetidas a tratamentos de choque e até espancamentos, numa tentativa de fazê-las 

sair “da vida”. Na maioria dos tratamentos, a mulher saía de lá  muito pior do que havia 

entrado. 

   Mas a regulamentação não se limitava ao tratamento no São Lázaro. Várias 

interdições foram colocadas em prática para cercear a liberdade das prostitutas e das 

operárias e mulheres comuns, que quase sempre eram “fichadas” na polícia: as mulheres 

eram proibidas de andar juntas, perambular pelas ruas, formar grupos, tomar conta das 

calçadas, abordarem os transeuntes, provocar escândalos com palavreados e roupas 

indecentes.  

 Também foram aprovadas leis para retirar as prostitutas das ruas, alamedas, 

jardins e praças públicas, proibindo-as de se sentarem nas janelas ou ficar na soleira das 

portas, ou ainda de freqüentar locais desertos e escuros, assim como cabarés, hotéis, 

tavernas, casas de tolerância, etc. Não podiam de modo algum se dirigir aos homens 

acompanhados por mulheres e crianças, ou mesmo se dirigir a qualquer pessoa em voz 

alta e insistente.  

Em Campina Grande, observamos que várias leis e decretos foram dados 
pela polícia no intuito de coibir o “footing” das prostitutas pelas ruas do centro da 
cidade, de freqüentarem determinados locais públicos em horário inferior as 22:00 
horas, de circularem pelos “pavilhões chiques” freqüentadas pelas elites campinenses 
nas festas de Natal, Ano Bom e Padroeira e, finalmente, proibir a entrada delas nos 
clubes da cidade no período carnavalesco, como afirmava o edital da polícia colocado 
no jornal Voz da Borborema de 1939: 
 

Da Polícia 
Edital: 



 
O delegado de polícia, usando das atribuições do seu cargo, previne que 
durante os TRÊS DIAS DE CARNAVAL, não é permitido as mulheres 
meretrizes ingressarem em clubes ou blocos carnavalescos em corso 
pela cidade, nem também infiltrarem-se em meio das brincadeiras de 
serpentina e lanças perfumes nas ruas, recomendando ainda, aos 
senhores foliões de clubes e blocos, moralidade e ordem, ficando 
sujeitos a rigorosas providências todo aquele que infligir a presente 
determinação policial. Campina Grande, 13 de Fevereiro de 1939. 
TENENTE CABOCLO, Delegado de Polícia.  1 (grifos nossos)  
 

Interessante é perceber que apesar de todo esforço policial em afastar cada 

vez mais as prostitutas da sociedade a partir dessas proibições, elas criavam maneiras de 

também se divertir com as festas que ocorriam na cidade. Se não podiam sentar nas 

mesas dos “pavilhões chiques”, como o “Deus e Caridade” por exemplo, podiam se 

sentar nas mesas do local que ficou conhecido como “Lagoa de Roça” para atrair 

clientes ou simplesmente paquerar e/ou conversar. 2 

Além disso, as meretrizes também organizavam festas carnavalescas e 

juninas na zona, para onde afluía grande número de homens, o que também preocupava 

as autoridades policiais que também não tiravam o olho das festas promovidas nos 

bordéis e casas de pensão da zona, como anunciava o Cel. José Maurício, delegado de 

polícia, nas suas “instruções”  no jornal Voz da Borborema em 1938: “12.0 – nos 

“cabarets”da cidade a polícia exercerá rigorosa vigilância sendo revistados os seus 

freqüentadores.” 3 

Desta forma, segundo o regulamentarismo francês, as meretrizes só podiam 

trabalhar em bordéis regulamentados e licenciados pela polícia da moral. Neles, a 

polícia teria acesso livre para inspecionar as mulheres e os clientes, através das 

madames, que tinham por obrigação manter um livro com o registro dos freqüentadores. 

Caso a madame ou as mulheres não quisessem cooperar com a polícia, a licença do 

bordel era revogada e as mulheres processadas.   

Parent-Duchâtelet e o regulamentarismo francês.  

O sistema regulamentarista francês encontrou no médico Alexandre Parent-

Duchâtelet um grande aliado. Estudioso da prostituição em Paris4, Parent-Duchâtelet 

ficou bastante famoso depois de escrever um livro publicado em 1836 sobre este tema, 



 
tornando-se o porta–voz e a maior autoridade do regulamentarismo na Europa, servindo 

de modelo para outros países que queriam combater a prostituição.  

O famoso médico Parent-Duchâtelet explicava em seu livro que eram as 

circunstâncias econômicas que atraiam as mulheres para a prostituição, como o 

desemprego, baixos salários e a miséria em geral, além do que também defendia que a 

mulher pobre já era predisposta ao comércio do sexo pela sua “tendência natural” a 

“desocupação e licenciosidade”.  

Por isso as idéias de Parent-Duchâtelet vão influenciar profundamente os 

estudos de cientistas e criminologistas na segunda metade do século XIX, como Cesare 

Lombroso. 

 Lombroso, assim como vários cientistas, apoiavam-se nas análises médicas 

para desenvolver seus estudos.  Neste momento de intenso crescimento industrial e de 

transformações nas grandes cidades européias, a ordem era sanear e higienizar não só a 

cidade, mas também a sociedade. E para os burgueses o “grande mal” que impedia o 

progresso e a civilização, a fonte de toda degradação moral era a prostituta.   

 Se a “mulher normal” era considerada um ser naturalmente inferior física e 

mentalmente, emotiva, passiva, assexuada e facilmente ludibriada, as prostitutas 

passaram a ser vistas como “mulheres inacabadas”, ou melhor, defeituosas, 

degeneradas, amorais e corruptoras dos bons costumes. E para provar tudo isso, 

cientistas, médicos e criminólogos uniram-se para devassar o corpo das prostitutas, na 

tentativa de encontrar características que denunciassem sua condição miserável, como 

esta caracterização feita por Dr. H. Lippert, médico alemão na segunda metade do 

século XIX:  

Através da prática diária de sua profissão durante muitos anos, seus 
olhos adquirem uma expressão penetrante, giratória; são um pouco 
indevidamente proeminentes, em conseqüência da tensão contínua dos 
músculos oculares, pois os olhos são principalmente empregados para 
espionar e atrais clientes. Em muitas, os órgãos da mastigação são 
fortemente desenvolvidos; a boca em contínua atividade, comendo ou 
beijando, é conspícua; a fronte é em geral plana; a região occipital é às 
vezes extremamente proeminente; o cabelo de sua cabeça é em geral 
escasso – na verdade, muitas podem se tornar realmente carecas. Para 
isso, não faltam razões: acima de tudo, o modo de vida desassossegado; 
a contínua perambulação em qualquer situação climática a céu aberto, 
às vezes com a cabeça descoberta (...) a incessante escovação, 



 
manipulação, encrespamento e excesso de cremes de cabelo; e, entre as 
prostitutas de classe baixa, o uso do conhaque. A voz rouca é  a 
característica fisiológica da mulher que perdeu suas funções próprias –
 aquelas da mãe (PARENT-DUCHÂTELET: 1837, p. 271).    

 Lombroso aperfeiçoou estas características do médico alemão, já no final do 

século XIX, e seus estudos ficaram bastante conhecidos em todo mundo (LOMBROSO; 

FERRERO: 1896), inclusive no Brasil, influenciando toda uma geração de especialistas. 

Para ele, todas as prostitutas tinham características físicas de seu desenvolvimento 

retardado, incluindo fronte estreita ou recuada, ossos nasais anormais, enormes 

mandíbulas, as genitais, por serem muito usadas, apresentavam crescimento exagerado 

dos pêlos púbicos, 16% delas apresentavam hipertrofia dos lábios vaginais e 13% 

clitóris enormes, além dos seus cérebros serem menores do que os das “mulheres 

normais”. 

 Para o criminalista italiano e seus seguidores, a mulher “normal”  era aquela 

em que a sua sexualidade era submetida ao sentimento materno. A prostituta era o seu 

inverso, não apresentava inclinação para a maternidade e, desta forma, era uma “mulher 

defeituosa”, a “imperfeição na evolução humana”, mais próxima do selvagem, como 

concebia o famoso criminalista. 

 No âmbito psicológico, Lombroso acreditava que as prostitutas eram 

“pobres de espírito”, e como tal, eram inconseqüentes, fúteis, moralmente insensíveis, 

atrevidas, egoístas, vaidosas, sem vergonhas, sentiam gosto pelo prazer imediato e pela 

notoriedade.  

Mas o que mais intrigava Lombroso e os cientistas em geral que o seguiam, 

era o fato das prostitutas serem sexuadas, ou seja, “gostarem”  de sexo. Logo ele 

providencia uma explicação para o fato afirmando que a prostituta sofre de “loucura 

moral” e de vários distúrbios físicos e que por isso é impelida a sentir desejo sexual, 

mas não sente prazer porque ela, assim como toda mulher, é frígida: “esta maior 

frigidez e passividade da mulher no coito é comum, aliás, a todas as fêmeas do mundo 

zoológico.” (LOMBROSO; FERRERO: 1896, p. 57) 

Daí  o motivo de tantos estudos que devassavam suas vidas e corpos: a 

tentativa de justificar a sexualidade desta “mulher insubmissa” e “anormal”  que, aos 

olhos da medicina e da criminologia, era frígida. 



 
 Enfim, as idéias de Cesare Lombroso sobre a prostituta eram as mesmas de 

sua tese sobre a criminalidade: a prostituta é o equivalente feminino do criminoso, ou 

seja, toda mulher era uma “prostituta nata”, mas para que se desenvolvesse essa 

condição o meio em que ela vivia tinha que ser viciado e de degenerescência física e 

moral, que só  existia nas camadas mais baixas da população. Assim, toda mulher 

pobre, para Lombroso, era uma puta em potencial. 

O regulamentarismo chegou ao seu ápice nas últimas décadas do século XIX 

com os cientistas, médicos e criminologistas defendendo a sua aplicabilidade, afinal, 

mesmo sendo a prostituta considerada “um mal”, ela era “necessária”  porque protegia 

as moças solteiras de família dos impulsos e desejos sexuais dos rapazes e a casadas do 

“prazer luxuriante” de seu marido, contribuindo de certa forma para a manutenção da 

“honra da família”. 

Na verdade, a “moral burguesa” concebia a prostituta também num “duplo 

padrão”, ou seja, ao mesmo tempo em que ela representava a causa imediata da 

dissolução e corrupção dos bons costumes e da família, também representava a “santa 

protetora” da “honra”  das moças honestas e do pudor das mulheres casadas. 

Mas nem todos aceitaram as teorias regulamentaristas como a saída para 

resolver os problemas do crescente aumento da prostituição. Para estes, a prostituição 

não era um “mal necessário”, mas um mal que deveria ser “cortado pela raiz”. 

Nas últimas décadas do século XIX o regulamentarismo ainda era a opção 

favorita de médicos, policiais, criminologistas e militares para o “controle do mal”, 

já que não se conseguia extingui-lo. Mas surgia também um outro grupo de pessoas que 

condenava as teorias regulamentaristas: eram os abolicionistas ou anti-

regulamentaristas. 

Os primeiros a defenderem a abolição do regulamentarismo foram as 

feministas de classe média, lideradas pela inglesa Josephine Butler que também era 

cristã ferrenha. Ela defendia a luta contra o mal da prostituição que estava na deplorável 

situação econômica das mulheres, mas também não apontava soluções para resolver este 

problema. Ela via estas mulheres como “vítimas” da opressão do Estado e da 

devassidão dos homens e por isto precisavam de uma “mão amiga” para sair deste 

mundo. Era a vitimização da prostituta que nascia como um estigma, permanecendo 



 
vivo até hoje, porque a sociedade burguesa não conseguia entender a prostituição como 

um trabalho e que muitas das mulheres que se prostituíam não eram forçadas a esta 

prática. 5  

Josephine Butler e seus seguidores simplesmente negaram este fato porque 

acharam “mais convenientes” encará-las como vítimas. Sua campanha de vitimização 

estava apoiada no apelo popular, de certa forma estimulando a vaidade masculina da 

classe trabalhadora que considerava a prostituição. 

como um aspecto da opressão de classe da qual eles podiam patriarcalmente 
proteger suas esposas e filhas. A descrição das prostitutas e das mulheres 
trabalhadoras como vítimas encorajou os homens trabalhadores a moldar suas 
famílias em torno da imagem do homem provedor, e excluir as mulheres de 
muitas formas de trabalho... (ROBERTS: 1998, p.298)  

Este já era o germe da moral burguesa brotando entre os populares que viam 

apenas duas alternativas para as mulheres: o casamento ou a prostituição. 

Butler conseguiu formar uma associação nacional de damas inglesas para 

lutar contra os registros das prostitutas na polícia e os exames forçados aos quais 

deveriam se submeter, porque para ela, ao invés de por fim a prostituição, este método 

apenas reforçaria a manutenção do comércio do sexo. Além disso, também promoveu 

debates e ações em prol da abolição dos métodos regulamentaristas para o controle da 

prostituição e incentivou a criação do movimento da pureza social.  

     Pelo menos na Inglaterra a luta de Josephine Butler e seus seguidores foi vitoriosa, 

pois em 1883 o Parlamento inglês aboliu os Atos de Doenças Contagiosas6 e os 

métodos regulamentaristas. Mas no restante da Europa o regulamentarismo ainda tinha 

bastante força.  
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