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VILA MIMOSA II: A CONSTRUÇÃO DO NOVO CONCEITO DE “ZONA”1

Soraya Silveira Simões

Em 1996,  prostitutas  e  cafetinas  que  trabalhavam na Vila  Mimosa,  conjunto  de 

casas  que  durante  mais  de  uma  década  simbolizou  a  resistência  da  maior  zona  de 

prostituição  do  Brasil,  a  Zona  do  Mangue,  reiniciaram  suas  atividades  em um galpão 

comprado  exclusivamente  para  o  funcionamento  dos  bordéis,  na  Praça  da  Bandeira.  O 

bairro para o qual escolheram ir mantinha as condições necessárias ao bom funcionamento 

dos bordéis: bem servido de transportes, na região central  do Rio, e contíguo ao antigo 

ponto  que  tiveram  de  deixar,  na  Cidade  Nova,  para  que  fossem  feitas  as  obras  de 

reurbanização que exorcizariam definitivamente os signos de um passado quase centenário 

da vida boêmia e do baixo meretrício do Rio. 

Inicialmente 38 boxes com jirau foram construídos no interior do imóvel. No andar 

de baixo, um pequeno bar. No andar de cima, quatro ou cinco “cabines” destinadas aos 

“programas”2. Para dar vazão à intensa atividade que a precária estrutura do galpão ainda 

não possibilitava comportar, um antigo pardieiro localizado no final da rua voltou a viver 

momentos de glória,  tendo seus quartos diariamente alugados para as prostitutas e seus 

clientes.

De lá para cá, a Vila Mimosa II, como foi batizada, cresceu e é hoje composta por 

setenta e oito bordéis onde trabalham cerca de mil e quinhentas prostitutas. Há também 

inúmeros trailers e bancas onde são vendidas roupas íntimas, comidas e bebidas e em torno 

das  quais  se  aglomeram  clientes,  prostitutas,  curiosos  e  vendedores  ambulantes  que 

diariamente  enchem o lugar.  Estima-se que por ali  passam, durante  a semana,  três mil 

homens, número que aumenta bastante às sextas-feiras e sábados, quando a rua é fechada 

para acolher cerca de cinco mil pessoas. 

Este trabalho, fruto de pesquisa de campo realizada na Vila Mimosa II em 2001 e 

2002,  irá  tratar  do  chamado  “turismo  cultural”  em  um  lugar  cuja  modalidade  de 

1 Trabalho apresentado no Fórum de Pesquisa 32 – Cultura como atrativo turístico. Coordenadores: Álvaro 
Banducci Júnior (UFMS) e Paulo roberto Albieri Nery (UFU).
2 Designa a realização do ato sexual acertado entre a prostituta e o cliente.
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prostituição,  classificada  como “zona”,  angariava  apostas  de  ter  seu  fim decretado  nas 

grandes cidades.

 Contrariando  tal  expectativa,  a  Associação  da  Vila  Mimosa  II,  fundada 

imediatamente após a mudança, em 1996, por um grupo de proprietários de bordéis, não só 

vem promovendo a ampliação da “zona” com a compra dos imóveis do entorno para a 

abertura de novas “casas”,  como vem adotando ações moralizantes  e disciplinadoras de 

maneira a fundamentar argumentos que façam reconhecê-la como área legítima de lazer e 

de trabalho na cidade. 

Conduzirei a exposição, portanto, a partir das seguintes perspectivas:

a) como a idéia de “turismo cultural” transforma a identidade e a intimidade das 

pessoas, estereotipando-as;

b) como ele promove a reificação de uma idéia que as pessoas têm de si, idéia esta 

que deve ser, então, exibida para os outros: um speculum;

c) como ele pode ser operativo na legitimação das reivindicações de trabalho, lazer e 

moradia de grupos sociais no espaço urbano.

As três perspectivas estão estreitamente ligadas aos possíveis problemas impostos 

pelo  turismo  cultural  que,  aqui,  apontam  para  a  dimensão  política  de  uma  luta  pelo 

reconhecimento e para as implicações deste empreendimento que, ao tentar tornar positiva 

uma  identidade  estigmatizada,  termina  por  enfatizar  seus  traços  estigmatizantes.  Os 

inúmeros conflitos surgidos nesse processo advêm, sobretudo, do esforço homogeneizador 

e  disciplinador  cujas  medidas  comparativas  de  seu  sucesso  ou  eficácia  têm,  como nos 

lembra Foucault (1977: 171), a “norma” como referência.

“Norma”  esta  revelada  por  uma  série  de  processos  sutis,  que  vão  de  pequenas 

humilhações até ao castigo físico, dos quais emerge o ímpeto moralizante e disciplinador 

dos agentes envolvidos na construção de um novo conceito de “zona”.

Percebendo o potencial turístico
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O vislumbre de um potencial  turístico em uma área de prostituição como a Vila 

Mimosa II me foi apresentado por Fausto, um “dono de casa”3, tão logo iniciei o trabalho 

de campo. Ele havia comprado ali duas “casas” e estava investindo bastante dinheiro em 

obras e equipamentos eletrônicos (câmeras, mesas de som, computador). Os quase 15 anos 

de experiência como dono de “termas” o levavam a idealizar ali um verdadeiro complexo 

de lazer sexual.

Fausto  não  havia  participado  dos  sucessivos  episódios  que  mobilizaram  as 

prostitutas da antiga Vila Mimosa a fundar, em 1987, a primeira associação da classe no 

país. Em relação à vila demolida ele guardava apenas más lembranças da infra-estrutura das 

casas e muitas críticas às pessoas que trabalharam no Mangue e que hoje, na “nova Vila”, 

atualizavam um estilo de gerir os bordéis e de pensar a prostituição considerado por ele 

como obsoleto:  pessoas  idosas,  contrafeitas  à  transformação da “zona”  em “shopping”, 

algumas delas combinando trabalho e moradia no mesmo espaço e, por isso, preocupadas 

em manter uma relação mais íntima, pessoal e discreta com as prostitutas de maneira a 

manter  um controle  baseado na  confiança.  Muitas  dessas  pessoas  também haviam tido 

“experiência  de  porta”  no  Mangue  e  hoje,  portanto,  não  estavam muito  envolvidas  ou 

estavam  mesmo  em  desacordo  com  os  interesses  da  Associação,  composta  desde  a 

mudança, em 1996, exclusivamente pelos “donos de casa”.

Além  de  privilegiar  interesses  diferentes  daqueles  que  a  antiga  associação  de 

prostitutas definia como interesses de classe, a Associação da Vila Mimosa II passou a ser 

composta por muitos empresários desvinculados da experiência passada que ali aportaram 

vindos de outras vivências com a prostituição e, assim, com outras representações acerca do 

negócio. Para estes, a perspectiva histórica que conduzia à construção da Vila Mimosa II, 

cujos episódios foram fartamente noticiados pelos jornais do Brasil e do exterior4, passou a 

contribuir na percepção de um manancial temático em que as idéias de lazer, turismo e até 

3 Categoria que designa os proprietários dos bordéis.
4 Sobre o I Encontro de Prostitutas, ver  Tribuna da Imprensa  e  O Fluminense  de 20/07/1987;  O Globo, O 
Dia, Jornal do Brasil e Ùltima Hora de 21/07/1987; O Globo de 22/07/1987 e Ùltima Hora de 24/07/1987. 
Sobre o evento “O Mangue resiste”,  ver  Jornal do Brasil, Tribuna da Imprensa  de 10/12/1987 . Sobre a 
fundação  da  Associação  de  Prostitutas  da  Vila Mimosa,  ver  Jornal  do Brasil  de 13/06/1988;  O Dia  de 
05/07/1988 e Beijo da Rua, n°1, de 1989. Sobre a mudança das prostitutas e cafetinas da Vila Mimosa para a 
Praça da Bandeira ver:  Le Monde, 02 janeiro 1996;  O Dia, 03/01/1996;  O Globo, 04/01/1996;  A Notícia, 
04/01/1996; Jornal do Brasil, 04/01/1996; Tribuna da Imprensa, 04/01/1996; O Dia, 04/01/1996; Jornal do 
Brasil, 05/01/1996; A Notícia, 05/01/1996.
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mesmo folclore foram assumidas e incorporadas na construção de um “novo conceito de 

zona”.

A  prostituição  de  “zona”  designa,  entre  outras  coisas,  a  relação  de  trabalho 

prostituta-“dono de casa”/cafetina ou prostituta-gerente e define papéis e relações onde são 

exercidas formas de controle específicas entre esses personagens. Porém, o termo “zona” 

também  alude  à  “bagunça”,  e  a  existência  de  tal  possibilidade  semântica  também 

estimularia os esforços moralizantes e disciplinadores dos donos-de-casa mais atuantes na 

Associação  da  Vila  Mimosa  II,  tais  como  a  implantação  de  um  posto  médico  para 

atendimento  ginecológico  e  de  um posto  policial,  além  da  construção  de  um  site5 na 

Internet onde as palavras “prostituição” e “prostituta” foram substituídas por termos como 

“a profissão mais antiga do mundo” e “meretrizes”. 

Tal “conserto”, publicizado pela Internet, ressalta o problema central de aceitação 

da  atividade  estigmatizada  pelos  próprios  atores  envolvidos.  Cabe  aqui  lembrar  que  a 

definição das identidades se dá de maneira  relacional (Goffman, 1982: 116), sendo parte, 

portanto, dos interesses de outras pessoas em relação ao indivíduo cuja identidade está em 

questão.  Na Vila Mimosa II,  a relação prostituta/dono-de-casa atualiza a todo momento 

para  as  primeiras  a  percepção  da  vítima,  de  sua  suposta  falta  de  discernimento  e  de 

necessidade de instrução pelos gerentes e donos-de-casa. Um gerente, certa vez, me contou 

que “teve que bater na puta” para que ela não cheirasse cocaína, hábito que ele também 

cultivava.

“Deixamos de ser zona: somos Vila Mimosa”

Os  proprietários  mais  atuantes  na  Associação  tiveram,  anteriormente,  as  mais 

diversas experiências na prostituição: foram donos ou gerentes de termas, boates e salões de 

cabelereiro, são filhos de ex-prostitutas e cafetinas do Mangue e policiais6. Todos deixam 

transparecer a dificuldade de construírem uma relação de trabalho onde a prostituta não seja 

vista como alguém incapaz de agir com responsabilidade,  o que os leva a assumir uma 

5 Construído  na  época  em que eu  realizava  a  pesquisa,  o  que  me permitiu  acompanhar  de  perto  a  sua  
elaboração e os comentários diante das primeiras visitas virtuais. 
6 Cf. também o trabalho, cuja pesquisa está em andamento, de Vanessa de Amorim Cortes, mestranda do 
PPGA da UFF: “Bico: uma reflexão sobre a segurança pública e privada”, feita sob a orientação de Roberto  
Kant de Lima. 
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postura tutelar e de desconfiança em relação a elas, criando, por si só, uma assimetria na 

relação além daquela puramente patronal. O discurso vitimário surge como um discurso 

ideológico que, em muitos casos, atualiza a relação dominador/subordinado e, em outros, 

determina a criação de mecanismos que minimizem o efeito deste estigma.

A própria existência da Associação e a explicitação literal de regras por meio de 

comunicados distribuídos e colados nas paredes dos bares e corredores da Vila Mimosa II, 

e  também  através  do  site  na  Internet,  têm contribuído  na  conformação  de  um  código 

progressista que visa instaurar um padrão de lazer sexual. Nesses cartazes estão proibições 

quanto ao trânsito de mulheres semi-nuas pelas ruas vizinhas e a presença de menores nos 

estabelecimentos  da  Vila  Mimosa.  Também  é  proibida  a  prostituição  de  garotos  de 

programa e travestis em qualquer um dos estabelecimentos como forma de se “preservar a 

tradição”.

Anteriormente aderida à experiência  subjetiva,  a  tradição destaca-se agora como 

categoria turística que produz um diferencial abalizado pelo tempo – “a Vila Mimosa II é o 

antigo  Mangue”7 –,  compondo,  assim,  um atrativo  inigualável  entre  as  várias  áreas  de 

prostituição da cidade.

É importante ressaltar que o esforço dedicado a restaurar e manter a continuidade 

histórica se destina à conformação de diversos tipos de público, dentre os quais podemos 

destacar o de “clientes”, o de agentes do poder público e o de financiadores de projetos 

sociais.

Da  mesma  maneira,  o  incremento  da  Vila  Mimosa  II,  que  hoje  ostenta 

microcâmeras em algumas boates, segurança contratada,  salões de beleza,  academias de 

ginástica, uma unidade médica e o site, visa fomentar uma nova relação da sociedade mais 

ampla  com  a  prostituição  desempenhada  naquele  local,  na  qual  são  destacadas  ações 

voltadas  para  os  problemas  de  segurança  e  saúde,  normalmente  relacionados  a  esta 

atividade. O que no passado se constituía como demanda de políticas públicas destinadas à 

promoção de uma profilaxia  social,  cujas prostitutas encarnavam o papel da ameaça ao 

estabelecimento dessa ordem, hoje se transformou numa demanda interna de uma elite de 

donos de casa como meio de comprovação pública da idoneidade desses atores8. 

7 Explicação que uma cafetina, vice-presidente da Associação, deu ao diretor de uma ONG americana.
8 Inúmeras  termas,  pensões e casas  de massagem da cidade possuem ambulatórios médicos que realizam 
compulsoriamente o chamado teste rápido anti-HIV como forma de garantir a “qualidade” dos atendimentos. 
Isto tem provocado um amplo debate no setor de Saúde Pública, pois constitui a anulação das campanhas de  
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O que vem sendo classificado e divulgado no site da Vila como “nosso lado social” 

resume  a  apropriação,  pelos  donos  de  casa,  de  mecanismos  discriminatórios  que 

reproduzem  a  subordinação  e  a  manutenção  do  estigma  da  prostituta  como  agente 

disseminador  de  doenças.  Dissociar  a  idéia  de  bagunça  do  ambiente  da  prostituição  é, 

assim, a meta a ser alcançada pela Associação. 

“Isso aqui virou point do pessoal da zona sul” (prostituta)

“A Vila virou ponto turístico” (cliente)

“Hoje, só quem fala zona é a gente, o cliente fala Vila Mimosa” (dono de casa)

Procedimentos de limpeza do estigma 

O dia-a-dia na Vila Mimosa II é repleto de formas de controle que recaem sobre a 

prostituta. O exercício da disciplina, como nos lembra Foucault, “supõe um dispositivo que 

obrigue pelo jogo do olhar” (1977: 153). No controle da atividade, gerentes, seguranças e 

donos de casa  vigilantes  e  disciplinadores,  livros  de assinatura  para  o registro de cada 

programa, campainhas que obrigam o casal a deixar as cabines, clientes por vezes violentos 

e inúmeros olhares e gestos provocantes trocados entre as próprias mulheres.

Neste cotidiano, a temporalidade dos atos, definidas nas interações, vão caracterizar 

o tipo de prazer e de sensualidade possíveis. Vinte minutos é o tempo regulamentar para a 

prostituta permanecer na cabine com o cliente. Atitudes mais ousadas fora daquele espaço, 

tais como simular masturbação para atrair a atenção dos passantes, podem ser passíveis de 

sanções até mesmo físicas. Não é à toa que os banheiros na Vila Mimosa II não possuem 

trincos ou até mesmo portas. Assim, evita-se a masturbação do cliente e a perda do dinheiro 

do “programa” para a prostituta e do aluguel da cabine para o dono de casa.

Alguns comportamentos estão diretamente relacionados a um “saber se impor” e a 

“auto-estima”, que passam pelo consumo moderado de bebidas e uso de drogas, pelo bom 

tratamento  do cliente,  pela  negociação  e  valorização  do programa e pela  realização  do 

combinado, de maneira a evitar ao máximo a possibilidade de conflitos.

prevenção  que  visam a  não  discriminação  e  o  uso continuado e  incondicional  do preservativo,  além de 
promover  a  manutenção  das  fragilidades  de  segmentos  estigmatizados,  dentro  do  novo  conceito  de 
“vulnerabilidade” com o qual vem sendo trabalhada a prevenção. Atualmente, o trabalho preventivo prevê 
uma abordagem integral do indivíduo, na qual são considerados fatores que contribuem para o abandono de 
práticas  seguras,  quais  sejam:  estigma,  baixa  remuneração,  grande  concorrência,  violência  policial, 
marginalização etc. 
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O  trabalho  dos  donos  de  casa  sobre  essas  noções  também  se  estende  ao 

preenchimento de formulários para o financiamento de inúmeros projetos onde devem ser 

definidos  “população-alvo”,  “problemas”,  “objetivos  gerais  e  específicos”,  “resultados 

esperados” e “justificativas”. É aí que a Vila Mimosa II ganha um estatuto e invoca o ideal 

de  unidade  ao  ter  que  definir  problemas  e  percebê-los  como  inerentes  à  determinada 

“população”. 

O próprio uso do termo “população” pressupõe uma seleção de virtualidades no 

repertório dos indivíduos, sendo uma categoria fundamental no regime do poder disciplinar. 

Segundo Foucault, a “arte de punir” nesse regime não visa a expiação nem exatamente a 

repressão, mas sim colocar em funcionamento cinco operações distintas:

• “Relacionar atos, desempenhos, comportamentos singulares a um conjunto que é, ao 

mesmo tempo, campo de comparação, espaço de diferenciação e princípio de uma regra 

a seguir;

• diferenciar  os  indivíduos  em  relação  uns  aos  outros  e  em  função  dessa  regra  de 

conjunto;

• medir  em termos quantitativos  e hierarquizar  em termos de valor  as capacidades,  o 

nível, a “natureza” dos indivíduos;

• fazer funcionar, através dessa medida “valorizadora”, a coação de uma conformidade a 

realizar e, finalmente,

• traçar o limite que definirá a diferença em relação a todas as diferenças, a fronteira 

externa do anormal, aquilo que se deve extinguir.” (idem, p.163)

Assim, esta “penalidade perpétua” compara, diferencia, hieraquiza, homogeniza e 

exclui. Em outras palavras, ela normaliza.

A existência mesma de um projeto institucional que implanta e divulga, entre outras 

coisas, uma unidade médica de atendimento exclusivo para as prostitutas da Vila Mimosa II 

é um exemplo cabal desta condição. Nele estão reunidos “a cerimônia do poder e a forma 

da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da verdade” (idem, 165). Para 

Foucault,  o  exame  manifesta  “a  sujeição  dos  que  são  percebidos  como  objetos  e  a 

objetivação dos que se sujeitam”, reforçando a superposição das relações de poder e de 

saber sobre as quais se edifica a proposta. 
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A “prova” estatística do índice de contaminação das prostitutas da Vila Mimosa II 

permite obter e constituir saberes que fortalecem os interesses empresariais da associação 

dos “donos-de-casa”, assim como a conformação de diversos mecanismos de controle e de 

acusação dos  sujeitos  tornados  objetos9.  O exame supõe,  portanto,  uma certa  forma de 

exercício de poder.

Assim é que o poder disciplinar, tomado como fundamental para desvincular a idéia 

de  “bagunça”  da  de  “zona”,  impõe  àqueles  que  submete  um princípio  de  visibilidade 

obrigatória que ao mesmo tempo assegura o poder exercido sobre eles (no caso, sobre as 

prostitutas) e tenta mantê-los como indivíduos disciplinares.

Entretanto,  seria  demasiadamente  limitador,  como  Foucault  já  havia  alertado, 

descrevermos o poder em termos puramente negativos, pois é fato que ele produz realidade. 

Considerando tudo o que foi dito até aqui a respeito da luz lançada sobre determinados 

sujeitos-objeto, que passam a ter aspectos de sua intimidade esquadrinhados e examinados 

de maneira a sustentar uma determinada relação de poder e, assim, possibilitar a realização 

de  determinados  interesses,  passo  agora  a  analisar  outra  atividade  concebida  pela 

Associação dos donos-de-casa da Vila Mimosa II, também voltada para a valorização dos 

seus esforços face ao olhar dos distintos tipos de público visitante (clientes, pesquisadores, 

agentes  públicos  e  privados)  e  para  o fortalecimento  de suas  relações  de  poder  com o 

público  “de  casa”,  ou  seja,  as  prostitutas.  Trata-se  do  I  Concurso  Gatinha  Mimosa, 

realizado em 2002 em um terreno localizado no final da rua onde se encontram os bordéis.

Três jovens donas-de-casa, filhas de uma ex-prostituta que trabalhou no Mangue, 

foram as  que  mais  se  empenharam  para  a  realização  do  evento,  promovendo  ensaios, 

estimulando as “meninas”10 e comprando máscaras para que elas pudessem esconder seus 

rostos durante o desfile. 

Na  concepção  das  três  cafetinas,  o  uso  de  máscaras  na  exibição  pública  das 

prostitutas era um pressuposto desta mesma condição. Este significativo ato da compra das 

máscaras expressava, portanto,  uma maneira de qualificar um determinado indivíduo. A 

crença das cafetinas de que a prostituta não deveria ou não gostaria de mostrar o rosto é 

coerente com suas próprias convicções a respeito desta atividade. Mais ainda, percebê-las 

9 Os preservativos utilizados na Vila são cedidos pelo Ministério da Saúde e vendidos nos bordéis a R$1,00, 
valor que deve ser desembolsado pelo cliente e pago ao gerente.
10 “Meninas” e “garotas” é o termo com o qual os donos de casa se referem às prostitutas da Vila, cuja faixa  
etária predominante é de 20 a 25 anos. 
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como indivíduos publicamente  sem rosto reafirma a opressão que sustenta  esse tipo de 

relação  tutelar  sobre  a  qual  os  “donos-de-casa”  legitimam  erigem  seus  repertórios  de 

argumentação. Segundo Cefai (2002: 372), esses repertórios são recortados de um elenco 

de motivações que dão conta dos engajamentos dos atores em uma ação, ao mesmo tempo 

em que lhes  fornecem  justificativas  para tal.  Assim,  as três  cafetinas,  não admitindo o 

passado  da  mãe  muito  embora  esta  o  assumisse11,  manifestavam  suas  percepções  da 

prostituição e, ao pretenderem fornecer máscaras, forneciam também um espelho para o 

papel  de  invisibilidade  social  que,  destinado  à  prostituta,  permite  a  dominação  e  a 

manipulação de sua identidade pelos donos de casa. 

Qual não foi a surpresa de todos quando, no dia do concurso, as quinze candidatas 

recusaram desfilar com as máscaras. Havia na platéia clientes, curiosos, amigos e familiares 

das prostitutas e cafetinas, agentes do governo municipal e de ONGs, além de jornalistas do 

Rio e do exterior que iriam fotografar o desfile.

A  decisão  emocionou  principalmente  representantes  de  movimentos  sociais  que 

estavam presentes. Ao final do desfile, a presidente da Associação da Vila disse: “essas 

meninas são todas vencedoras, são todas como se fossem minhas filhas!”. Ex-prostituta do 

Mangue e hoje dona-de-casa na Vila Mimosa, a presidente, sempre tão temerosa em ser 

identificada  como  prostituta,  parecia  ter  sido  alforriada  pelas  jovens  que  desfilaram 

exibindo o rosto neste rito de passagem que inaugurava um momento inesperado por todos 

aqueles que planejaram o evento.

No  mês  seguinte  iniciavam-se  as  campanhas  eleitorais  e  a  Vila  Mimosa  II 

novamente se transformava em palco de eventos, desta vez políticos.

Após ter-se reunido com cinqüenta ativistas, donos de casa e prostitutas da Vila e 

das praças Mauá e Tiradentes em um jantar em Ipanema, onde apresentou o seu projeto de 

lei para retirada dos artigos 228, 229 e 231 do Código Penal – que versam, respectivamente, 

sobre vadiagem, lenocínio e atentado ao pudor – o deputado Fernando Gabeira realizou um 

churrasco para prostitutas e clientes na Vila Mimosa II. 

11 Em um encontro na Secretaria de Direitos Humanos, no Rio de Janeiro, onde discutíamos a respeito da  
prostituição, que seria  tema de um seminário,  sofri  ameaças  de uma das cafetinas  ao dizer  que sua mãe  
trabalhara como prostituta no Mangue. A proposta do seminário era exatamente discutir o reconhecimento da 
prostituição como trabalho,  e  a  cafetina,  que estava  na SDH como representante  das  prostitutas  da  Vila 
Mimosa II,  acabou explicitando sua  dificuldade  em reconhecer  como trabalho  a  atividade  da classe  que 
propunha representar.
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Seu projeto de lei  abrange questões muito amplas que supostamente não trariam 

retorno imediato aos interesses relativos ao benefício direto e exclusivo da Vila Mimosa II. 

Dispondo de um grande senso de oportunidade, candidatos de menor expressão, atentos às 

reivindicações  localizadas,  compareceram  no  dia  da  campanha  com  faixas  que  foram 

colocadas sobre as do candidato promotor do evento, apropriando-se da festa para também 

fazerem suas campanhas políticas.

Articuladora  do  churrasco  com  o  deputado  Fernando  Gabeira,  Edith  Alves  do 

Nascimento, ex-prostituta do Mangue e matriarca de uma família de nove filhos, dentre os 

quais mais da metade possui casas na Vila Mimosa II, é também uma das personalidades 

mais influentes do local. Isto se deve não só ao seu passado como também ao envolvimento 

de suas filhas, as três donas-de-casa que idealizaram o I Gatinha Mimosa, na organização 

das prostitutas da Vila e nas ações desempenhadas pela Associação.

Por causa disso, desde a antiga zona demolida, Edith passou a representar o acesso à 

ampliação de votos políticos, pois, ao contrário da presidente da Associação, ela não se 

importa com a visibilidade. Amiga do senador Saturnino Braga12, Edith acabou assumindo 

as negociações  do encontro promovido por Gabeira  a partir  das conversas iniciadas  no 

jantar de apresentação do projeto de lei. 

A festa, no entanto, acabou configurando-se num “bonde eleitoral”. Os deputados 

Gilberto  Palmares  e  Heloneida  Studart  e  o  senador  Saturnino Braga  também estiveram 

presentes. Este último, como convidado pessoal de Edith.

Sabendo  do  encontro,  Palmares  ofereceu  uma  verba  para  contribuir  com  as 

despesas.  A assessoria do Gabeira  não aprovou a idéia,  mas as articuladoras do evento 

foram aceitando as iniciativas que iam se agregando à idéia do parlamentar. A deputada 

Heloneida Studart chegou no dia do churrasco com faixas e cartazes que foram dispostos 

sobre aqueles colocados pelos cabos eleitorais de Palmares. 

O mal-estar foi se generalizando entre todos os assessores de campanha e os donos 

de casa da família Nascimento, pois a coincidência do encontro parecia ter sido forjada por 

favores políticos. A situação revelava o campo de disputas de poder articulado, novamente, 

pelos  proprietários  da Vila  Mimosa.  Enquanto as prostitutas,  principais  interessadas em 

12 O senador foi o responsável pela concessão do comodato às prostitutas da antiga Vila Mimosa na época do  
episódio que envolveu o pastor Nilson Fanini, dono da TV Rio, em 1987, quando uma série de coações feitas  
pelos seus prepostos recaíram sobre as prostitutas e as cafetinas para que estas saíssem da Vila.
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conhecer as propostas dos candidatos presentes, optaram por aproveitar ao máximo a festa 

promovida pelo deputado Fernando Gabeira, os interessados na promoção do lugar e na 

ampliação do poder político buscavam contornar as situações constrangedoras que foram 

sendo definidas.

Embora  tenha  levantado  esses  dados  através  de  depoimentos,  já  conhecia  os 

principais  personagens  e  suas  trajetórias.  O contexto  acima  descrito  apenas  ressalta  os 

elementos  constitutivos  da  organização  social  da  Vila  Mimosa  II  e  como  o  lugar 

resplandeceu como um importante “curral eleitoral”. O interesse mútuo entre políticos e os 

donos do local, associado à conjuntura social e histórica, vem favorecendo e autenticando a 

interlocução dos personagens da prostituição com o governo. Ainda assim, acredito poder 

extrair  algumas  observações  mais  precisas  sobre  a  rede  de  relações  que  se  constitui 

internamente.  Essas reflexões se juntam àquelas feitas por Velho durante a pesquisa em um 

condomínio em Copacabana. Ele diz que

Parece  haver  uma  divisão  em  “dois  mundos”:  de  um  lado,  o 
cotidiano,  onde as pessoas trabalham, cumprem suas obrigações, 
vão  para  Copacabana,  compram  televisão,  vão  à  missa  ou  ao 
cinema, adquirem mais prestígio, tornam-se “melhores”; de outro 
lado há uma esfera onde acontecem coisas que são importantes mas 
distantes  e  inacessíveis  por  sua  própria  natureza  –  a  “política”. 
(1973: 91)

O churrasco na Vila Mimosa II pareceu representar, para a grande maioria dos presentes, a 

“visita dos políticos”, delegados de um poder distante que ali se encontravam para pedir 

votos e garantirem a continuidade de seus mandatos. A qualidade efêmera de suas aparições 

talvez  se  devesse  mais  à  falta  de  consciência  política  da  maioria  dos  presentes, 

normalmente subordinados ao poder local dos donos de casa, do que propriamente ao curto 

espaço de tempo destinado ao encontro.  Acompanhemos o raciocínio de Velho,  apenas 

transpondo o lugar Copacabana para Vila Mimosa II:

Há duas qualidades de poder: uma que se traduz na possibilidade 
de mudar-se para Copacabana, Ipanema etc; consumir mais e mais 
roupas, “divertimentos”, bens, de um modo geral; a outra não faz 
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parte  da  experiência  existencial  do  universo  investigado  e  é 
remetida para as categorias “política” e “governo”. Estaria, de certa 
maneira, fora da sociedade “real”, conhecida. As unidades mínimas 
ideológicas compõem essa ideologia que vai marcar as opções e 
representações  do  universo  investigado,  dando  os  limites  e 
conteúdos  de  suas  aspirações  e  apresentando  essa  visão  da 
distribuição de poder dentro da sociedade. (idem: 91-2)

Embora  houvesse  a  consideração  inédita  porque  efetivamente  interessada  na 

representação  política  de  prostitutas,  a  campanha  eleitoral  na  Vila  Mimosa II  permitiu 

emergir  muitos  dos  aspectos  que respondem pela  manutenção  da  ordem social  interna. 

Neste dia  explicitaram-se,  ainda que de forma não literal,  as peças do jogo:  prostitutas 

apenas  usufruindo a gratuidade do rega-bofe enquanto os representantes  do poder local 

tentavam se articular com os representantes do poder da esfera pública.

Podemos dizer que nas situações sociais é disponibilizada grande parte daquilo que 

Max Gluckman chamou de “matéria-prima do antropólogo”: “A partir das situações sociais 

e de suas inter-relações numa sociedade particular, podem-se abstrair a estrutura social, as 

relações sociais, as instituições etc, daquela sociedade” (Gluckman, 1987: 228), de maneira 

tal que o comportamento dos membros da comunidade possam ser analisados e comparados 

nas diversas ocasiões.

O episódio eleito por Gluckman como exemplo de análise situacional na Zululândia, 

em muito se pareceu com esta última, ocorrida na Vila Mimosa II. Em ambos os casos 

estavam envolvidos representantes das esferas de poder local e público que tinham, naquele 

determinado momento, interesses em comum. 

Os eventos ocorridos na ponte Malungwana – que foi planejada por 
engenheiros europeus e construída por trabalhadores zulus –, que 
seria usada por um magistrado europeu governando os zulus e por 
mulheres zulus indo a um hospital europeu, que foi inaugurada por 
funcionários  europeus  e  pelo  regente  zulu  numa  cerimônia  que 
incluiu  não  somente  europeus  e  zulus,  mas  também  ações 
historicamente derivadas das culturas européia e zulu – devem ser 
relacionados a um sistema no qual, pelo menos uma parte, consiste 
de  relações  zulu-européias.  Essas  relações  podem  ser  estudadas 
enquanto normas sociais, como pode ser demonstrado pela maneira 
em que zulus e brancos adaptam, sem coerção, seu comportamento 
uns aos outros. (idem: 239, grifo meu)
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Ou seja,  o  poder  político,  tanto  do  governo  quanto  dos  donos  de  casa  da  Vila 

Mimosa II, constitui  forças organizatórias importantes e que, aparentando um paradoxo, 

pleiteiam uma nova realidade para as prostitutas ainda que com finalidades distintas. Não 

podemos nos esquecer que há interesses intrínsecos às atitudes profissionais envolvidas que 

determinam essas finalidades, ora trazendo à tona a importância de se criar um ambiente 

social  favorável  ao exercício de cidadania,  ora enaltecendo perspectivas  que ampliam a 

expansão  de  um negócio  sem que,  no  entanto,  se  exclua  a  subordinação  da  categoria 

colocada em questão. 

A noção de exploração, ainda bastante forte no meio da prostituição não só para as 

pessoas  que  não  estão  envolvidas  com este  universo,  mas  também  para  seus  próprios 

personagens,  enrijece  as  posturas  desses  atores  quando  se  demanda  uma  mudança  nas 

relações de poder.

À guisa de conclusão

A experiência  de campo nessa área  de prostituição  do Rio,  onde acompanhei  o 

trabalho dos donos-de-casa envolvidos na Associação da Vila Mimosa II tanto em suas 

relações  cotidianas  com  as  prostitutas  nos  bordéis  quanto  nas  tomadas  de  decisão  na 

Associação e em outras arenas, me possibilitou apreender o processo de institucionalização 

de um regime disciplinar na “zona”. 

A idéia, portanto, era perceber como um ideal concebido por um grupo é capaz de 

manipular a identidade de outros através das interações. Ou seja, sendo a identidade algo 

que se constrói na relação, a percepção de um potencial turístico por empresários da Vila 

Mimosa passa pela reificação da prostituta como um problema, de maneira a realçar o lado 

positivo das ações do grupo de empresários.

Os signos eleitos pelos agentes do poder público para serem exorcizados do sítio 

urbano  que  durante  quase  um  século  acolheu  a  Zona  do  Mangue  parecem  ter  sido 

escolhidos pelos donos-de-casa da Vila Mimosa II como matéria-prima de seus trabalhos 

institucionais.  O  projeto  para  a  implantação  de  instituições  disciplinares,  como  o 
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ambulatório  médico  e  o posto  policial,  reforça  a  reprodução das  mesmas  percepções  e 

táticas  de  confinamento  da  prostituição  pelos  agentes  locais  que,  assim,  propiciam  ao 

mesmo tempo um contexto  favorável  ao exercício  de poder – com base no reforço do 

estigma da prostituta – e a ênfase em “trabalhos sociais” que legitimam suas reivindicações 

de direito ao espaço de lazer e trabalho na cidade. 
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