
 

 

ENSAIO SOBRE A PROSTITUIÇÃO NOS ESTUDOS DA GEOGRAFIA BRASILEIRA 

Maria Consuêlo Moreira
1
 – Universidade Federal de Rondônia – UNIR  

consuelomoreira@hotmail.com.br; maria.moreira@ifro.edu.br 

Maria das Graças Silva Nascimento Silva
2
 – Universidade Federal de Rondônia – UNIR  

gracinhageo@hotmail.com  

Marcel Emeric Bizerra de Araújo
3
 – Universidade Federal de Rondônia – UNIR  

marcel.emeric@ifro.edu.br  

 

RESUMO: Ao trazer à luz da discursão a questão do estudo da prostituição dentro de uma 

abordagem geográfica, o presente artigo tem por objetivo compreender a relação que há entre essa 

atividade com a dinâmica da territorialidade espacial, buscando expor reflexões acerca da relação 

entre a prostituição e a ciência geográfica. A pesquisa a qual fomentou o desenvolvimento desse 

artigo deu-se por meio de um trabalho de campo promovido pelo Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Geografia da Universidade Federal de Rondônia, no período 22 de julho a 10 de 

agosto de 2014, ao estado do Pará. Algumas revisões literárias de pesquisadores voltados a área de 

geografia e sexualidade também foram utilizados como referencial teórico-metodológico para a 

produção deste trabalho. Sendo, possível assim constatar que a prostituição, por se constituir de 

uma prática espacial e temporal, mantém uma inter-relação com a dinâmica organizacional nos 

espaços onde se desenvolve a atividade da prostituição, formando territórios pelas quais os seus 

atores sociais (prostitutas) mantém relações de poder e controle de área.  
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Resumen: Al traer la luz de discusión el tema de la prostitución dentro de un enfoque geográfico, 

este artículo tiene como objetivo comprender la relación entre la práctica de esta actividad con la 

dinámica de la territorialidad espacial, tratando de exponer reflexiones sobre la relación entre la 

prostitución y la ciencia geográfica. La investigación que impulso el desarrollo de este artículo se 

llevó al cabo a través del trabajo de campo promovido por el Programa de Posgrado en Geografía 

Maestría de la Universidad Federal de Rondônia, en el período de 22 de julio a 10 de agosto de 

2014, en el estado de Pará. Algunas revisiones bibliográficas de los investigadores en el área de la 

geografía y la sexualidad también fueron utilizados como marco teórico y metodológico para la 

elaboración de este trabajo. Por lo tanto, es posible creer que la prostitución, ya que presenta una 

práctica en el tiempo espacial, mantiene una interrelación con la dinámica de organización en las 

zonas donde se desarrolla la actividad de la prostitución, formando territorios en los cuales sus 

actores sociales (prostitutas) mantiene relaciones de poder y de contról del área. 
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1. INTRODUÇÃO  

Tendo em vista que o estudo da prostituição no âmbito da ciência geográfica ainda encontra-se 

incipiente em nosso país, é necessário a produção e desenvolvimento cada vez maior de trabalhos 

acadêmicos voltados para a discursão da territorialidade da prostituição sob o enfoque da análise de 

gênero dentro da ciência geográfica. Portanto, o presente artigo traz à luz da discursão reflexões 

acerca da atividade da prostituição dentro de uma abordagem geográfica, tendo por objetivo 

compreender a relação que há entre essa atividade com a dinâmica da territorialidade espacial. A 

pesquisa a qual fomentou o desenvolvimento desse artigo deu-se por meio de um trabalho de campo 

promovido pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado em Geografia da Universidade Federal de 

Rondônia, no período de 22 de julho a 10 de agosto de 2014, ao estado do Pará. Algumas revisões 

literárias de pesquisadores voltados a área de geografia e sexualidade também foram utilizados 

como referencial teórico-metodológico para a produção deste trabalho. Assim, foi possível constatar 

que a prostituição, por se constituir de uma prática espacial e temporal, mantém uma inter-relação 

com a dinâmica organizacional nos espaços onde se desenvolve a atividade da prostituição, 

formando territórios pelas quais os seus atores sociais (prostitutas) mantém relações de poder e 

controle de área.  

 

2. DEFINIÇÕES DE ESPAÇO E TERRITORIALIDADE NA CIÊNCIA GEOGRÁFICA 

Nos dias de hoje, é perceptível o quanto a fase atual da globalização e sua conjuntura moderna tem 

gerado questionamentos por parte de intelectuais, em destaque aos geógrafos, tendo em vista toda a 

atual complexidade que envolve as relações sociais com o território e o ambiente (MENDONÇA 

2002), bem como as repentinas mudanças e intensas crises pelas quais tem sofrido todo o mundo. 

Assim sendo, conceber a Geografia requer uma compreensão minuciosa quanto às problemáticas 

que envolvem essa ciência principalmente no que concerne aos conceitos utilizados pela mesma. De 

acordo com CORRÊA (2000) “como toda ciência a Geografia possui conceitos-chave, capazes de 

sintetizarem a sua objetivação, isto é, o ângulo específico com que a sociedade é analisada, ângulo 

que confere à geografia a sua identidade e a sua autonomia relativa no âmbito das ciências sociais”.  

 

Conforme a proposta metodológica defendida por Sposito, o conceito de espaço não pode ser 

dissociado de tempo, sendo estes trabalhados em conjunto. Utilizando-se de conceitos elaborados 

por diversos pensadores nas diversas tendências da geografia, o autor atribui a geografia crítica ou 

radical como sendo a “contribuição mais polêmica para a transformação do conceito de espaço” 

(SPOSITO, 2004). Tomando por base as definições de Milton Santos sobre espaço, Sposito afirma 



 

 

que o espaço tem o caráter de elemento estrutural da sociedade, sendo este constituído por sistemas 

de objetos e sistemas de ações. 

 

Em O Homem e o Espaço (2008) Bollnow afirma que, contrapondo-se ao conceito de espaço 

abstrato abordado pela matemática e física, sendo este espaço matemático mensurável em suas 

dimensões de fundamental importância para o conhecimento racional e seus mais diversos fins, o 

espaço vivenciado encontra-se intimamente relacionado com a vida humana concreta, ou seja, trata-

se da relação que surge entre os seres humanos e seu espaço.  

 

A geografia, enquanto ciência social contribui para a compreensão do nosso tempo, tendo em vista 

que seu objeto de estudo, o espaço geográfico, é “definido como um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e de sistemas de ações” (SANTOS, 2012). Conforme o autor, as técnicas, 

descritas por ele como “um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem 

realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS, 2012), são de suma 

importância na busca pela compreensão do espaço, pois funcionam como sistemas que marcam 

determinado período, possibilitando “empiricizar o tempo”, ou seja, conduz a compreensão da 

organização espacial das sociedades.   

 

Portanto, partindo-se do pressuposto que o geógrafo é responsável por estudar os fenômenos 

relacionados com a sociedade e suas espacialidades (ORNAT e SILVA, 2014) o uso do conceito de 

território torna-se assim de suma importância dentro da ciência geográfica tendo em vista se tratar 

de uma porção dentro do espaço onde se dá as relações do poder. SOUZA (2000) define o conceito 

de território como sendo “espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder”. 

 

3. GEOGRAFIA DA SEXUALIDADE E AS TERRITÓRIALIDADES MATERIALIZADAS 

PELA PROSTITUIÇÃO  

 

As geografias feministas, enquanto subcampo da geografia, traz para dentro do discurso geográfico 

a questão de gênero enquanto categoria de análise. É, portanto, dentro da análise de gênero que a 

temática sexualidade é discutida na geografia, constituindo-se como uma forma de superação de 

preconceitos relacionados ao estudo desta temática. ORNAT (2008) aponta que “as discussões 

sobre gênero, sexualidade e espacialidade podem ser um interessante caminho para que levantemos 

nossos olhos de nosso pequeno mundo, para este grande, rico e complexo mundo. Esses caminhos 



 

 

têm sido trilhados pelos pesquisadores do Grupo de Estudos Territoriais / GETE, a partir de trocas 

empíricas e teóricas.”    

 

A prostituição dentro da ciência geográfica é um componente da organização do espaço, através da 

materialização dos territórios. Por essa razão torna-se pertinente ser analisada no âmbito geográfico. 

Deste modo, julga-se necessário fazer-se uso do conceito de território na análise da atividade da 

prostituição uma vez que essa atividade se dá dentro de uma lógica de poder e disputa territorial. De 

acordo com RIBEIRO (2011), “Para a geografia, a prostituição, por meio de seus atores sociais – 

prostitutas – é um dos componentes da organização/reorganização do espaço, materializando 

territórios com suas territorialidades e seus significados”.  Assim, têm-se proposto discutir cada vez 

mais dentro da geografia cultural a questão da sexualidade, haja vista que “... nas últimas duas 

décadas, notadamente aquela que considera os diferentes significados produzidos pelos sujeitos 

sociais, suas tensões e as relações de poder, trouxe a identidade como um importante foco de debate 

contemporâneo” (SILVA e SILVA, 2014).  

Assim, tendo em vista que o estudo da prostituição no âmbito da ciência geográfica ainda encontra-

se incipiente em nosso país, é necessário a produção e desenvolvimento cada vez maior de trabalhos 

acadêmicos voltados para a discursão territorialidade da prostituição sob o enfoque da ciência 

geográfica dentro da análise de gênero.  

 

4. A VILA PARAÍSO OU BREGA 45 

 

Situada a 45 minutos do Porto Trombetas, a Vila Paraíso ou Brega 45 (assim conhecido em 

analogia ao tempo que se gasta do porto até o local) é uma vila de palafitas situada á margem direita 

do Rio Trombetas, um dos principais afluentes do Rio Amazonas, como mostra a figura 2. 

Desprovida de saneamento básico, água encanada e esgotos, na Vila Paraíso também não há 

escolas, nem atendimento básico hospital. “seus moradores dependam diretamente da Vila 

Residencial da Mineradora para suas compras básicas de suprimentos de subsistência”. (FILHO, 

2012). Formada em sua maioria por prostíbulos e bares, a prostituição que neste espaço se 

desenvolve possui uma correlação direta com a Mineradora Rio do Norte (MRN) de extração de 

bauxita, localizada no Porto Trombetas, município de Oriximiná, Pará. 

 

 É relevante mencionar que os espaços destinados à prostituição são estrategicamente escolhidos, 

visto que esses precisam ser lugares rentáveis. Assim, a clientela da Vila Paraíso, é formada 

principalmente pelos trabalhadores da mineradora, bem como os tripulantes de navios cargueiros 



 

 

que chegam toda semana no porto. Em uma pequena nota de reportagem da Folha de São Paulo 

Online, datada de 27/5/1995, traz a seguinte matéria: “Mineradora 'cuida' de prostitutas no PA”. De 

acordo com a reportagem “A cada dois meses, uma equipe de ginecologista, pediatra, enfermeira e 

assistente social visita as casas. Um consultório de ginecologia é improvisado nas boates montadas 

sobre palafitas às margens do rio Trombetas.” Percebe-se, portanto, por meio da reportagem da 

época uma relação direta da mineradora com a Vila Paraíso. 

                           Figura 2 

 
                           Vista parcial da Vila Paraíso ou Brega 45. Julho de 2014. Foto Liliana Borges 

  

Navegar nos rios amazônicos é sempre uma surpresa, é difícil imaginar que na vastidão do Rio 

Trombetas é possível encontrar uma vila de prostíbulos. É sob as águas que esse espaço surgira 

voltada a atender as necessidades sexuais dos trabalhadores da mineradora e dos tripulantes dos 

navios que sempre percorrem esse trajeto do rio com destino ao Porto Trombetas. 

  

A Mineradora Rio do Norte (MRN) é uma associação de empresas nacionais e estrangeiras que 

explora a bauxita, matéria prima do alumínio.  “As primeiras ocorrências de bauxita na Amazônia, 

localizadas no extremo oeste do Estado do Pará, foram descobertas pela Alcan na década de 60. A 

partir daí, foi constituída, pelo Grupo Alcan do Brasil, a Mineração Rio do Norte S.A. (MRN).” 

(Site da mineradora MRN, acessado em 27 de outubro de 2014).  Fazendo-se um breve relato na 

linha do tempo da mineradora em terras paraenses, é possível perceber sua produtividade sempre 

em acessão. Em 1967 a mineradora foi construída, onde foi descoberta a jazida da bauxita no platô 

Saracá. Em 1969 é implantado o Projeto Trombetas, onde em 1971 a CVRD quer participar de 51% 

de capital nacional com o projeto. Em 1976 é aprovada a implantação do Projeto Trombetas e 

reconstrução do núcleo urbano de Porto Trombetas (figura 3). Em 1997 é implantada a segunda 

mina de bauxita. Em 1999 foi construída uma nova usina termoelétrica. 



 

 

 

Com o passar dos anos houve um crescimento vertiginoso da produtividade da mineradora, com um 

aumento cada vez maior de mão de obra masculina, pois apenas 7% dos trabalhadores são 

constituídos por mulheres. Há que se considerar também o aumento dos navios cargueiros que 

transportam a bauxita trafegando no Rio Trombetas, estes com uma tripulação majoritariamente 

masculina.  

                           Figura 3 

 
                           Porto Trombetas. Julho de 2014. Foto Liliana Borges 

   

Ao navegar pelo rio Trombetas e observar de longe a Vila Paraíso, de nada ela se diferencia de 

outras comunidades ribeirinhas observadas ao longo do rio. Pequenas e humildes construções feitas 

de tábuas, em volto as águas do Rio Trombetas. Uma cena de crianças brincando e dando saltos 

dentro do rio (figura 4), nos reafirma a ideia de aquele espaço se tratar apenas de uma comunidade 

como outra qualquer, sendo habitada por “famílias” que seguem as “normas” da moralidade em que 

rege a sociedade. Porém, ao nos aproximarmos cada vez mais, é perceptível a presença 

predominante de bares um ao lado do outro e de mulheres circulando dentro deles, evidenciando se 

tratar de um território de prostituição. Todos nos observavam atentamente, desde os donos dos 

bares, a algumas prostitutas que ali circulavam, adolescentes e as crianças que brincavam no rio.  

 

 

 

 

 
                              Figura 4 



 

 

 
                              Crianças brincando as margens do Rio Trombetas. Julho de 2014.  

                              Foto Allyson Fernando 

 

O Projeto de Extensão denominado Centro de Assistência Judiciária da Universidade Federal 

Fluminense - Núcleo Oriximiná (CAJUFF-Oriximiná) sob a coordenação do professor Wilson 

Madeira Filho, tem por objetivo a realização da Assistência Jurídica Gratuita aos moradores do 

município de Oriximiná, bem como dar aceso judicial em suas comunidades tradicionais como 

ribeirinhos, quilombolas e indígenas. Assim, por meio do trabalho de campo realizado pelo grupo 

de pesquisadores do projeto CAJUFF, foi possível a coleta de informações sobre a Vila Paraíso, 

onde neste artigo usaremos como referencial teórico.  

 

O processo histórico pela qual se deu a formação da Vila Paraíso, remota a época em que o Brega, 

nome que se dá aos bares que voltados á prática da prostituição, se localizava em Água Fria, 

próximo à localidade conhecida como Ajudante, que chegou a ter 10 bares. O espaço logo cresceu 

acompanhando o crescimento da Mineradora Rio do Norte (MRN), que expandia suas instalações e 

número de trabalhadores. Era exatamente nesses bares que esses trabalhadores da mineração 

encontravam sua diversão, como bebidas, música e mulheres para atenderem suas necessidades 

sexuais. Em 1976, tendo em vista atender ao aumento de seus funcionários em relação a sua 

moradia e a dos seus familiares, foi construída a Vila Residencial (figura 5), o núcleo urbano de 

Porto Trombetas. “A Vila Residencial do Porto Trombetas foi construída pela MRN para receber 

funcionários como estratégia empresarial e é também por ela administrada e controlada, contando 

com boa infraestrutura de saúde, saneamento e lazer” (FILHO, 2012).  

 

 
                           Figura 5 



 

 

 
                           Vista parcial da Vila Residencial do Porto Trombetas – julho de 2014.  

                           Foto Consuêlo Moreira 

 

A prostituição é vista pela sociedade patriarcal como um ato de violação da moral e boa conduta, 

sendo assim desperta nas pessoas desprezo, repúdio, exclusão. “A prostituta representa, ao contrário 

dos ideais românticos, um tipo de sexualidade predominantemente pulsional, ligado exclusivamente 

à satisfação dos instintos, à separação das almas” (MATTOS, 2009). Ainda, conforme a autora, há 

de se ressaltar que a dignidade humana é mensurada primeiramente pela contribuição individual que 

cada um dá a sociedade por meio do seu trabalho. Sendo assim, leva-nos a concluir, que a 

prostituição enquanto meio de vida, não dignifica seus atores sociais, ou seja, as prostitutas. 

  

É, portanto, seguindo essa linha de raciocínio, que se faz pertinente fazer uma análise da 

reorganização espacial no que tange a realocação dos prostíbulos existentes no entorno da Vila 

Residencial. Em nome de um ideário moralista para a manutenção do respeito e dignidade dos 

trabalhadores e dos seus familiares residentes na Vila Residencial, foi necessário a retirada dos 

bregas localizados próximos ao Porto Trombetas. De acordo com FILHO (2012) “A transferência 

dos bregas de Água Fria para a Vila Paraíso teria sido ordenada pela MRN de maneira impositiva, 

sem qualquer planejamento e estipulando um prazo muito curto de tempo para que os prostíbulos e 

as prostitutas se mudassem para o local definido pela Mineradora, que teria fornecido material e 

mão-de-obra para sua construção.” Portanto, diante da remoção forçada, o processo de formação 

espacial da Vila Paraíso em seu novo local, se deu principalmente pelos antigos donos dos bares.  

 

Desse modo, é na busca de se compreender a dinâmica espacial e a territorialidade que se dá nesta 

vila por meio da atividade da prostituição, que se faz necessário compreender, por meio dos relatos 



 

 

cedidos dos entrevistados (prostitutas e donos de bares), toda a formação do espaço local 

relacionada a prática da prostituição.  

 

Os bregas que compõem a Vila Paraíso em sua maioria são repassados de mãe para filhos ou de pai 

para filhos, tornando-se um negócio familiar, onde  estes procuram não caracterizar ser  ambientes 

de prostíbulos. “A atividade que ocorre no local é apresentada por eles como um serviço prestado 

por terceiros, no caso as prostitutas, que trabalham por sua conta e ficariam com o lucro da 

atividade sexual, visando-se um distanciamento das atividades de prostituição” (FILHO, 2012). 

 

É preciso salientar que a questão do poder dentro da lógica da territorialidade nos bregas que 

compõe a Vila Paraíso, se dá sob a forma como as donas dos bares têm o poder e o controle sobre as 

mulheres que buscam esse espaço para se prostituírem.  Por mais que as donas dos bares ganhem, 

lucrem e se beneficiam da prostituição ofertada por essas mulheres em seus bares, pois elas são 

orientadas a fazerem seus clientes consumirem bebidas e manterem uma certa “preferência” por 

aquele brega, elas mantêm-se em uma escala hierárquica acima das prostitutas, tendo em vista que 

essas necessitam do espaço físico (bregas) para desenvolverem sua prática sexual. A lógica que rege 

todo o poder das donas dos bregas sobre as prostitutas é o fato delas terem a posse do ambiente 

físico que as prostitutas necessitam para fazerem seus programas.  Várias são essas formas de 

controle do poder por parte das donas dos bares sobre as prostitutas. A começar pelo valor de uso da 

chave do quarto (R$ 15,00) a ser pago a cada programa feito. Muitas mulheres se endividam antes 

mesmo de chegarem na Vila, pois como muitas não tem dinheiro para pagar a viagem até os bregas  

fazem empréstimo as donas do bares. Há também o endividamento por meio da compra de produtos 

alimentícios e de higiene no próprio local onde trabalham. A autoridade das donas dos bregas 

também se manifestam pelas tarefas domésticas as quais as meninas precisam desempenhar, ficando 

de fora desses afazeres as proprietárias dos estabelecimentos (FILHO, 2012).  

 

Em meio a tranquilas e límpidas aguas do Rio Trombetas, a presença do pequeno e estreito espaço 

ocupado por humildes construções de palafitas, encravadas em plena floresta Amazônica, nos revela 

um mundo marginalizado e excluído. Um mundo de estigmas onde o reflexo do abandono é 

materializado sob a forma de corpos femininos. São mulheres que enfrentam seus medos, desafiam 

o desprezo da sociedade, onde mantêm seus sonhos e ideais no campo da imaginação e da utopia. 

Identidades são veladas e desejos são satisfeitos.  

O fator econômico é mencionado como principal causa para o ingresso desses atores sociais na 

prostituição, porém a que se mencionar outras causas não menos importante, como a busca de 

liberdade e prazer, a fantasia compensatória de se revelar-se quem verdadeiramente é em seu 



 

 

interior, o abandono e a precariedade familiar. Os abusos sexuais. É preciso, portanto, que sejam 

analisados pormenorizados os demais motivos que induzem ao ingresso na prostituição, pois como 

afirma criticamente MATTOS (2009) essas mulheres [...] “são presas da ideologia meritocrática que 

faz com que elas próprias imaginem a “queda” na prostituição como uma escolha. Na verdade, ela é 

produto de uma socialização familiar de classe que transforma as mulheres, antes de tudo, em 

instrumentos do desejo masculino, ainda que só algumas delas possam vender o seu corpo com 

sucesso no mercado sexual.”  

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Assim sendo, é possível constatar que a prostituição, por se constituir de uma prática espacial e 

temporal, mantém uma inter-relação com a dinâmica organizacional nos espaços onde se 

desenvolve a atividade da prostituição, formando territórios pelas quais os seus atores sociais 

(prostitutas) mantém relações de poder e controle de área. A Vila Paraíso possui uma dinâmica 

espacial intimamente relacionada a existência da Mineradora Rio do Norte e a lógica da 

territorialidade neste espaço se dá pelo poder que as proprietárias dos bregas exercem sobre as 

mulheres que buscam esse lugar para se prostituírem. 
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