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Ruas que revelam histórias: trajetória das zonas de 

prostituição na cidade do Rio de Janeiro 

 

INTRODUÇÃO 

O espaço urbano é caracterizado, em qualquer tipo de sociedade, por ser 
fragmentado. É formado por áreas diferenciadas entre si no que diz respeito à 
gênese e dinâmica, questões econômicas e sociais, paisagem e arranjo espacial 
de suas formas. Estas áreas, por outro lado, são vivenciadas, percebidas e 
representadas de modo distinto pelos variados grupos sociais que vivem na 
cidade e fora dela (Corrêa, 1993). As profissionais prostitucionais são um, dentre 
esses grupos sociais que vivenciaram e perceberam a cidade de uma forma 
conflitante com o Estado e demais agentes modeladores do espaço urbano ao 
longo da história da cidade do Rio de Janeiro.   

Sabe-se que a ideia de zona hoje está associada como um espaço 
prostitucional, mas nem sempre o fenômeno da prostituição pertenceu a todos 
os modos de zonas que existiram nas cidades. A zona é uma categoria que foi 
utilizada para classificar áreas, ela foi tanto usada para caracterizar como 
planejar o espaço urbano. Nas cidades brasileiras o nome dado aos espaços 
destinados a prostituição é comumente conhecido como zona de prostituição ou 
apenas zona. Existe uma forte associação entre a denominação - zona - com a 
prostituição, sendo utilizada tanto pelos atores envolvidos ou não com à 
atividade. Em outros países o espaço que concentra a prostituição na cidade é 
conhecido como Red Lights Distric na Europa (HUBBARD, 1997; 2003; 2008) e 
Sex Work Space nos Estados Unidos (HERBERT, 1997).  

À zona de prostituição tem uma tradição em existir desde a formação de 
algumas cidades, ainda que sejam cidades pequenas. Portanto seu caráter 
espacial pode mudar de lugar para lugar e de tempo em tempo, mas a categoria 
permanece acompanhando a atividade. Essa espacialidade remete à ideia de 
ser um espaço delimitado, fechado, como uma espécie de cidadela. E isso se 
materializa no espaço urbano, visto que há um interesse de diferentes 
agenciadores do espaço em restringir à atividade em determinadas áreas da 
cidade. Dessa forma, partimos da premissa que esse termo tem forte relação 
com a espacialidade que ele estabelece no espaço urbano. 

Assim, entende-se que há uma leitura comum sobre a zona e elementos 
copresentes que permite às pessoas atribuírem essa denominação a esses 
espaços. Desse modo, há à questão: Por que a categoria espacial, zona, está 
associada a atividade da prostituição? Partindo disso, o objetivo deste trabalho 
é entender como, onde e porque essa categoria se associou à atividade na 
cidade do Rio de Janeiro. Tem-se como objetivos específicos entender o papel 
de diferentes agentes modeladores do espaço urbano nessa associação do 
termo com à atividade e os motivos que fortaleceram essa ideia. Para isso, 
procurou-se investigar na história social da prostituição e correlacionar os fatos 
históricos com os períodos de transformação da cidade. 
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O ESPAÇO URBANO, OS ESPAÇOS PROSTITUCIONAIS E AS ZONAS DE 
PROSTITUIÇÃO  

O espaço urbano segundo (Corrêa, 1993), pode ser definido como o 
espaço das cidades. É o conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre 
si. Tais usos definem áreas, como: o centro da cidade, local de concentração de 
atividades comerciais, de serviço e de gestão; áreas industriais e áreas 
residenciais, distintas em termos de forma e conteúdo social; áreas de lazer; e, 
entre outras, aquelas de reserva para futura expansão. Este conjunto de usos da 
terra é a organização espacial da cidade ou simplesmente o espaço urbano 
fragmentado. 

Dessa forma podemos dizer que o espaço urbano é o produto social 
resultado de ações acumuladas através do tempo e engendradas por agentes 
que produzem e consomem o espaço segundo Corrêa (1993). Ou seja, é o 
resultado espacial da ação humana, pois acontece em um espaço físico e não 
abstrato, ao longo do tempo. É a própria sociedade em uma de suas dimensões, 
aquela mais aparente, materializada nas formas espaciais. Portanto, de acordo 
com o autor, é fragmentado e articulado, sendo um conjunto de símbolos e 
campos de lutas. 

Dentre esses espaços que constituem o espaço urbano, tem-se os 
espaços prostitucionais, que segundo Ribeiro e Da Silva (2015) são os espaços 
laborais1 da prostituição que ocorrerem nos espaços públicos e privados das 
cidades. E se configuram como uma espécie de relação entre empregado e 
empregador e/ou de forma autônoma. Ramos (2015), trabalha com a ideia de 
serem os territórios em que a atividade consegue se instalar e se desenvolver 
promovendo leis e normas de comportamentos próprios. Ao tratar sobre a 
constituição dos espaços prostitucionais, a autora trás os conflitos que esse 
grupo social enfrenta em relação ao estigma social2 que a atividade sofre. 
Resultando disso, a ideia do espaço dos “desviantes”. Esses são os espaços na 
cidade que separam grupos considerados perigosos, imorais e com potência de 
contágio3, daqueles outros, considerados puros e morais. Os espaços 

 
1 Essa pesquisa trabalha com à ideia de que à prostituição é uma ocupação remunerada pela 

oferta de um serviço especifico: o sexo. Nesse sentido, é importante compreender que a 
atividade é considerada uma profissão, não regulamentada, mas que consta na Classificação 
Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. O órgão descreve e ordena as 
atividades e fornece informações segundo características ocupacionais que dizem respeito à 
natureza de cada força de trabalho. 

 
2 Para Goffman (1963) o estigma provém de uma capacidade que a sociedade possui de 

categorizar indivíduos, reduzindo-os a uma totalidade de atributos considerados naturais e 
comuns aos membros dessas categorias. Gerando assim, uma série de estereótipos que não 
condizem com a realidade dos indivíduos. Goffman afirma que é um atributo profundamente 
depreciativo. Dessa forma, o sujeito estigmatizado é marcado e tem sua identidade social 
deteriorada na convivência com os demais. 

 
3 Sobre o contágio social, Mary Douglas (1966) analisa como são estruturadas regras de 

afastamento a partir de classificações sociais criadas para distinguir o que é “puro” do que é 
“impuro”: oposições de sistemas simbólicos de segurança/perigo, puro/impuro, limpeza/sujeira, 
purificação/contágio e ordem/desordem; de maneira a classificar, organizar e criar “formas 
sociais”. Segundo ela, a ideia de sujeira, por exemplo, é produto de um sistema de “ordenação 
e classificação sistemática de coisas, na medida em que a ordem implique rejeitar elementos 
inapropriados”. A partir dessas dicotomias, separam-se os opostos, de modo a protegê-los da 
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destinados a prostituição de acordo com a autora, são correlacionados com a 
ideia de perigo, impureza e sujeira, uma marca do estigma que sofrem, e por 
isso são associados significados depreciativos.  

Esses espaços prostitucionais atravessam outros aspectos presentes no 
espaço urbano. São aspectos que qualificam a atividade dependendo da 
localização em que ela se implanta, o público frequentador e o tipo de 
profissional que se trabalha nele. Dessa forma, tem-se algumas categorias da 
prostituição: o baixo, o médio e alto meretrício. São características definidas 
pelos níveis socioeconômicos, estruturas da morfologia urbana e os agentes 
inseridos no espaço prostitucional. O perfil dos profissionais e clientes, o custo 
do programa, e as características espaciais do ambiente de trabalho são 
elementos importantes para diferenciar essas tipologias. O baixo meretrício de 
acordo com Ramos (2015) é a prostituição com preços reduzidos e que os 
frequentadores em geral são da classe trabalhadora de baixa remuneração. Há 
características comuns no perfil dos profissionais, suas roupas e acessórios são 
de baixo custo e as negociações com os clientes são menos exigentes 
(SANTOS, 2013). Essa tipologia tem forte presença nos espaços públicos e está 
localizada em áreas que possuem uma situação material precária. Estando em 
áreas desvalorizadas, degradadas ou nas áreas periféricas da cidade, em muitos 
casos, são espaços mais reservados (PRZYBYSZ, 2017).  

Muito diferente disso, a categoria do alto meretrício ou prostituição de 
luxo, segundo Silva e Capelle (2017) tem como principal característica o fato de 
se voltar para um público sofisticado, com condições financeiras elevadas que 
tornam os pagamentos altos possíveis, chegando a ser joias e entre outros 
objetos de valor. As autoras observaram que estes espaços prostitucionais são 
extremamente restritos e luxuosos, podem ocorrer em casarões, hotéis e boates 
nas áreas nobres das cidades. Os profissionais também se diferenciam da 
prostituição de baixo e médio meretrício, possuem corpos muito parecidos com 
modelos, roupas de grifes, joias, falam outros idiomas e são mais jovens (SILVA 
E CAPELLE, 2017).  

O médio meretrício não é objeto de muitos estudos, de acordo com Santos 
(2013) é uma categoria em que os profissionais possuem uma situação 
intermediária. Localizam-se em espaços acessíveis, seja público ou privado, e 
tem como público frequentador a classe média. Ainda que seja um mercado 
diferente do baixo meretrício, se aproxima mais a ele do que a prostituição de 
luxo.  

Dentre os espaços prostitucionais existentes, percebeu-se que existe uma 
categoria muito utilizada tanto pelos profissionais inseridos no métier, pelos 
frequentadores, quanto pelas pessoas que não são envolvidas com a atividade 
- à sociedade de forma geral. Essa categoria é à zona de prostituição, muito 
utilizada no Brasil para designar os espaços em que à atividade se encontra. 
Não existe uma definição acabada sobre esse conceito, mas já foi estudado por 
alguns pesquisadores que trabalham com à perspectiva da espacialidade da 
prostituição e por suas profissionais. 

 
“poluição” e da “contaminação”, ou de “qualquer objeto ou ideia capaz de confundir ou contradizer 
classificações ideais''. 
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A antropóloga Tavares (2014) afirma que à zona de prostituição é um 
produto do confinamento de uma atividade considerada como um “uso sujo”. É 
considerado um espaço desqualificado na cidade e abriga sujeitos que não são 
aceitos de maneira plena pela sociedade – sujeitos transgressores. Moraes 
(1996) e Simões (2010) aludem a espacialidade da zona como um confinamento 
da atividade em determinadas áreas das cidades que são provenientes de forças 
externas e coercitivas que determinam irredutivelmente as estruturas locais e a 
subjetividade daqueles que ali pertencem. Moraes (1996) identifica que é um 
meio de exclusão e distinção dos indivíduos que vivem ou trabalham ali, e que é 
feita por parte da população em relação a esses espaços na cidade. Olivar 
(2010) complementa que a zona de prostituição é a confirmação urbanística do 
estigma, pois, a ela são associadas desqualificações como um espaço perigoso, 
sujo, degradado e que concentra pessoas de caráter “duvidoso”.  

Na historiografia da prostituição, o estigma aparece fortemente ligado ao 
papel social da atividade. Os espaços restritos para o acontecimento da 
prostituição também são citados. A delimitação espacial da atividade é 
considerada uma prática comum na formação de muitas cidades no mundo. 
Ainda que a prostituição esteja concentrada em uma única área ou dispersa em 
diferentes lugares, a sua grande característica espacial é estar delimitada a um 
espaço. Os Red Lights Distric na Europa, Sex Work Space nos Estados Unidos 
e as chamadas Zonas de Prostituição nas cidades brasileiras são todos 
exemplos desse fato. Segundo Ramos (2015), em certos casos estes espaços 
são oficialmente organizados, mas apesar da prostituição ser legalizada em 
alguns países ela permanece concentrada em um espaço separado 
exclusivamente para este fim. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para dar exequibilidade aos objetivos dessa pesquisa, foram utilizados 
estudos do campo da História, mas especificamente da História Social da 
prostituição, da Geografia histórica tanto da prostituição na cidade do Rio de 
Janeiro, como da própria evolução da cidade. Houve a preocupação de entender 
cronologicamente como a categoria zona foi empregada para ser o lugar da 
prostituição na cidade.  

Procurou-se, entender como a atividade se desenvolveu nos diferentes 
momentos de evolução urbana da cidade. Percebeu-se que essas 
transformações urbanas estavam ligadas aos diferentes contextos políticos que 
o país atravessou. Dessa forma, o recorte temporal desta pesquisa é do início 
do período imperial até o começo da nova república velha, mais precisamente 
entre o final do século XIX até o início do século XX. Essa datação é também 
proveniente das informações disponíveis sobre o tema da prostituição. Antes 
desse período não foi encontrado material que abordasse sobre à distribuição 
espacial das áreas de prostituição e até mesmo de conflitos com esse grupo 
social.  

É importante ressaltar que teve à intenção de entender se o termo está 
associado ao fato de a espacialização da prostituição ser delimitada, ou seja, se 
o nome foi atribuído em razão do seu desenho espacial. Havia uma suspeita de 
que esse termo foi “importado” de outros lugares, devido à imigração de 
prostitutas estrangeiras para a cidade, logo trazido por elas. Houve a intenção 
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de estabelecer essa associação também pela datação do uso da palavra e em 
quais partes da cidade isso ocorreu.  

Conforme as informações foram aparecendo, foi percebido que não se 
podia restringir apenas ao “descobrimento” da associação da zona com a 
prostituição. Foi necessário continuar a pesquisa com o propósito de entender 
como o emprego desse termo mudou de acordo com as diferentes 
espacialidades que a atividade foi estabelecendo na cidade ao longo do tempo 
e as motivações e agentes que contribuíram para a trajetória de suas diferentes 
localizações.  

Analisando as descrições desses trabalhados, selecionou-se os trechos e 
formou-se uma linha do tempo dos fatos com as localizações. Para que se 
tivesse uma melhor observação dos dados, foi necessário produzir mapas, que 
deram suporte para uma melhor análise. Nessa pesquisa o mapa é utilizado 
como um meio para pensar e não apenas um produto final. Para a produção dos 
mapas utilizou-se a base cartográfica da plataforma imagineRio que é um atlas 
digital pesquisável que ilustra a evolução urbana do Rio de Janeiro ao longo de 
toda a sua história, como existiu e como foi imaginada. A plataforma disponibiliza 
vistas da cidade criadas por artistas, mapas por cartógrafos e plantas por 
arquitetos ou urbanistas que estão localizados no tempo e no espaço. Utilizamos 
essa plataforma no período de outubro e novembro de 2021.  

Junto a isso, as informações sobre as localizações precisas destas zonas 
de prostituição foram coletadas nas descrições que podem ser vistas em 
Coaracy (1950). Procurou-se não apenas identificar as ruas, mas transformar 
seus textos e tabelas em novas formas de ver, sendo assim, em mapas. 

À datação desses mapas históricos, foi escolhida à partir do ano em que 
à zona de prostituição estava mais consolidada, ou seja, quando todas as ruas 
que compreendiam essa espacialidade final estavam sendo usada. Dessa forma, 
não foi o ano inicial em que a atividade se instalou nesses espaços. 

CAMINHOS E CONTEXTOS DAS ZONAS DE PROSTITUIÇÃO 

No Brasil a prostituição nunca foi proibida, isso deu margem para que a 
atividade se fizesse presente nas cidades brasileiras, e que os poderes públicos 
locais lidassem com o assunto de maneira própria como pode ser visto em 
(RAGO, 1991; MENEZES, 1992; CAULFIELD, 2000; SILVA 2000; PEREIRA, 
2002; SILVA 2012; SILVA, 2016). No caso do Rio de Janeiro, desde a formação 
da cidade, segundo Pereira (2002) as prostitutas e os rufiões4 sempre estiveram 
presentes nas ruas. Também era possível encontrar diferentes tipos de 
prostíbulos pela cidade. Antes do código penal republicano de 1890, os artigos 
266, 277 e 2785 em que qualifica a prática do lenocínio como crime, não havia 

 
4 Homens que prestavam o serviço de segurança às prostitutas. Eles zelavam pela integridade 

física das profissionais, roubos por parte da “malandragem” e garantiam que os policiais não as 
importunassem enquanto trabalhavam. Os rufiões também asseguravam que os clientes 
fizessem o pagamento do serviço prestado. (SILVA, 2012). 

5 É importante salientar que no Brasil colonial já havia repressão do delito de lenocínio com penas 

de açoite e perda de bens. O Código Criminal do Império de 1830 não inseriu o lenocínio em 
seus tipos penais. O referido delito veio a ser inserido apenas no Código republicano de 1890, 
em razão da alteração da Lei Melo Franco em face dos compromissos assumidos pelo Brasil na 
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nenhum impedimento legal para que a atividade acontecesse. Logo, qualquer 
tipo de espaço poderia abrigar a prostituição, assim como podia existir terceiras 
mediações entre os clientes e as profissionais.  

O número de prostitutas cresceu rapidamente na segunda metade do 
século XIX (SILVA, 2000), elas se espalharam pela cidade. Pereira (2002), relata 
que as complicações disso aparecem durante o período imperial. Tal avanço em 
algumas freguesias fazia com que famílias pobres competissem por imóveis com 
as profissionais, e se retirassem. Para o dono do imóvel era mais lucrativo alugar 
para uma meretriz que sempre pagaria um preço mais elevado, do que para uma 
família pobre, segundo Silva (2000).  

A região central do Rio de Janeiro era uma parte da cidade em que o valor 
do solo era valorizado nos parâmetros de produção urbana capitalista. Era o local 
que possuía uma das melhores infraestrutura urbana da época com: linhas de 
bondes, área de emprego e serviço e as áreas de amenidades segundo ABREU 
(1988). Esses elementos contribuíram para que essa parte da cidade fosse 
disputada por diferentes atores e grupos sociais. Dentre eles, as prostitutas, que 
utilizavam a área como espaço de trabalho, visto a grande possibilidade de 
visibilidade.   

As profissionais utilizavam os espaços públicos como ruas, calçadas e 
praças e frequentavam pontos de encontro de diversão como os bailes públicos, 
os cafés e teatros, com o propósito de atrair atenção de possíveis clientes. Essas 
aparições em lugares públicos, que eram “vitrines” para elas, forçava o convívio 
do meretrício com outras atividades, algo que incomodava grande parte dos 
comerciantes e das famílias (SILVA, 2000). Devido à influência desses grupos, 
em termos de poder e renda, houve uma pressão por parte deles que chamou a 
atenção do poder público e da classe médica. Estes, agora passavam à voltar 
sua atenção para à prostituição como uma ameaça respectivamente à "ordem" 
e à saúde pública.  

Nos primeiros anos republicanos, segundo Abreu (1988) a capital federal 
passava por uma remodelação urbana pautada no pensamento higienista. Os 
profissionais associados a empresários e empreendedores urbanos que 
estavam estabelecendo os novos paramentos urbanísticos, não viam com bons 
olhos a prostituição, como pode ser visto em Silva (2000). A mistura de mulheres 
de diferentes origens e cores, que há décadas vinham expondo-se nas janelas 
e portas de casas localizadas no caminho dos bondes e em meio a um comércio 
“respeitável”, compunha um cenário incompatível com a capital republicana que 
estava se transformando. 

Havia, assim, não poucos interesses políticos e econômicos favoráveis a 
que pessoas identificadas com a prostituição, bem como outros trabalhadores, 
deixassem as casas de certas ruas do centro da cidade. Além disso, havia uma 
pressão pelos médicos higienistas que conferiam o problema da sífilis na área 
central, as prostitutas. E a Igreja, que argumentava o perigo das prostitutas para 
as famílias e para as jovens moças trabalhadoras (PEREIRA, 2002). A 
prostituição tinha se tornado sinônimo de imoralidade. Logo, a polícia, políticos, 

 
conferência de Paris. Posteriormente passou por duas reformulações em 1915 e em 1940, que 
está em vigor até os dias atuais.  
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intelectuais passaram a se preocupar com a atividade na cidade e procurar 
maneiras para controlá-la. Tornou-se assim um problema público.  

A repressão ao meretrício, quase inexistente no período imperial, 
aumentou na República Velha. Dessa maneira, deu início ao deslocamento de 
meretrizes, consideradas inconvenientes aos olhos do poder público. Os 
delegados do distrito do centro iniciaram uma espécie de “saneamento moral” 
nas áreas valorizadas e de interesse para o comércio, deslocando As 
profissionais para outros lugares da cidade, como identificado em Silva (2000) e 
Pereira (2002). Essas ações segundo os autores, consistiu na prisão ilegal de 
muitas profissionais e dos rufiões, em alguns casos os policiais fechavam as 
casas de meretrício.  

Para que essas ações fossem possíveis de acontecer a polícia utilizou o 
mapeamento de médicos higienistas das chamavam de zona de tolerância6. 
Esse termo era proveniente do conjunto de ruas em que existiam as casas de 
tolerância (atualmente chamadas de casas de prostituição). Os delegados 
também tinham mapeadas as ruas em que as profissionais praticavam o trottoir7, 
eram conhecidas como a zona de atuação do meretrício, como pode ser visto na 
figura 1.  

Dessa forma, acredita-se que essa foi a primeira associação do termo 
zona com a prostituição na cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento a zona de 
prostituição pode ser considerada um espaço “naturalmente” definido para a 
atuação da prostituição nos termos da Escola de Chicago. O termo “área natural” 
é usado por Park (1984) quando certas áreas da cidade encontram sua vocação 
“natural” a partir das negociações de espaço que se travam pelas relações 
sociais estabelecidas no meio urbano. Ou seja, são criadas áreas “naturalmente” 
e não por intermédio de uma ação estruturada via administração pública e do 
planejamento urbano oficial. Nesse contexto, no Rio de Janeiro, essas ruas que 
formavam a zona eram o espaço de atuação das profissionais para exercer a 
atividade em vista da visibilidade que essa área da cidade proporciona aos 
profissionais.   

 
6 Identificamos na bibliografia que nesse período o termo utilizado era meretrício, quase não se 

falava prostituição. 

7 Prostituição praticada na rua. 
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Figura 1 – Mapa das ruas que constituía à zona de prostituição na cidade do Rio de 
Janiero no final do século XIX. 

 

Devido o “saneamento moral”, à atividade da prostituição e suas 
profissionais estavam em constante ameaça e confronto com as autoridades 
policias e pela própria população local que constantemente as colocava em uma 
situação de imoralidade e sujeira social. Esse comportamento retorna à ideia do 
estigma social que a abarca à atividade e que gera essas dualidades do “bom” 
e “ruim”, “moral” e “imoral”, “limpo” e “sujo”. Nesse sentindo, as profissionais por 
vezes trocavam a modalidade da prostituição e ocupavam outras ruas centrais, 
como pode ser visto Silva (2000), Pereira (2002). Muitas optaram por migrar para 
os arredores da Lapa, tal freguesia era próxima ao centro, local onde se podia 
pegar um bonde para chegar nele.  

Nesse movimento inicial por parte das profissionais, às autoridades 
policiais viram a oportunidade de incentivar o espraiamento da atividade para a 
região da Lapa e outras áreas afastadas do centro da cidade. Ainda assim, as 
autoridades policiais continuaram preocupadas em definir locais específicos para 
a prostituição pública e notória. Mas não havendo acordo sobre qual local deveria 
localizar-se à prostituição, e dadas a ausência de regulamentação, a tendência 
era dispersiva, e não concentradora, como na primeira década do século XX.  

Da praça XV até a praça da República, as profissionais se espalharam, 
deixando o centro “limpo” como visto em Silva (2000). Um conjunto de ruas da 
Lapa passou a ficar conhecido popularmente como zona de concentração da 
prostituição. Algo noticiado também pelos jornais da época. Essa zona era 
definida pelos rufiões que agenciavam as profissionais de trottoir (figura 2). 
Desse modo, acreditamos que essa foi a segunda associação do termo zona 
com a prostituição na cidade do Rio de Janeiro. O termo se referia às áreas em 
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que havia um raio de atuação delimitado por seus agenciadores, devido a 
mudança incentivada pela polícia.  

 

 

Figura 2 – Mapa das ruas da Lapa que constituía à zona de prostituição na cidade do 
Rio de Janeiro no início do século XX. 

 

Na segunda década do século XX a lógica muda. Permanece à ideia de 
“limpar” à prostituição das ruas centrais, porém com o intuito de limitar a atividade 
em uma única área da cidade. Se antes a intenção era de descentralizar a 
atividade, agora a lógica era de concentrar e junto a isso controlar. Dessa vez, o 
poder público já tinha um lugar definido, a região do Mangue (atual bairro da 
Cidade Nova e Estácio). O Mangue foi escolhido por ser uma área considerada 
afastada do centro, na época, segundo Simões (2010). Era uma área 
desvalorizada, húmida, onde residiam trabalhadores operários. Foi à estratégia 
espacial que as autoridades viram para implantar à zona de prostituição, visto 
que se pretendia esconder à atividade.  

Deu-se início a novas ações policiais no sentido de levar a atividade para 
as ruas do Mangue, como pode ser visto na figura 3. Assim, a década de 1920 
vai assistir formação dessa famosa zona de prostituição na cidade. Nesse 
sentido, pode-se perceber uma terceira e última associação da zona com a 
atividade na cidade do Rio de Janeiro. É a delimitação realizada pela polícia onde 
a prostituição tem permissão de ocorrer. A ideia de zona de prostituição muda 
um pouco de contexto, deixa ser um lugar que naturalmente os atores envolvidos 
com a atividade se instalam e passa a ser o lugar em que as profissionais podem 
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trabalhar. Caso uma prostituta saísse desse limite, poderia sofrer algum tipo de 
violência ou ser presa. 

 

 

Figura 3 – Mapa da Zona do Mangue. 

 

O curioso desse novo sentindo da zona de prostituição é que, ali se 
encontram não apenas as prostitutas e os demais atores envolvidos com a 
atividade. Mas também grupos considerados transgressores como malandros, 
bicheiros, sambistas, ambulantes, ladrões, traficantes e outros, como pode ser 
visto em Silva (2012; 2016). E além das casas de meretrício existiam outros 
estabelecimentos e moradias. A zona ganhava um sentido pejorativo por parte 
da sociedade que não frequentava esse espaço. É uma área da cidade onde 
tudo e todos são considerados impuros, sujos e imorais. 

Este processo, em que o Mangue foi sendo constituído como lugar ideal 
para a concentração da prostituição na cidade, contribuiu também para a 
definição dos espaços morais da cidade do Rio de Janeiro. Visto que seu 
zoneamento como área de prostituição se deu por um conjunto de forças 
decorrentes tanto das interações sociais quanto das estratégias de ordenação 
do espaço urbano surgidas nos projetos de modernização do Rio de Janeiro 
(SIMÕES, 2010).  

Essa ideia fez com que o local fosse assumindo as características de uma 
“região moral”, noção trabalhada por Park (1984). O autor a define como uma 
tendência de segregação de reunião ou de concentração em certas áreas da 
cidade, em função da existência de certos gostos e temperamentos partilhados 
entre os habitantes desses agrupamentos. Nos termos do autor, são estas 
regiões definidas exclusivamente ou simultaneamente pela prevalência ou 
coexistência de um código moral específico, associado a gostos, hábitos, 
práticas ou mesmo padrões comportamentais divergentes. Dessa forma, a zona 
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de prostituição em se tratando de uma área onde os habitantes podem 
emancipar seus impulsos contidos pelas morais vigentes, se estreita muito a 
essa ideia trazida pelo autor. 

Conforme as seguintes décadas do século XX o Mangue se consolida 
como o lugar da prostituição na cidade do Rio de Janeiro. Tem o seu declínio a 
partir dos anos 80 e foi extinto em 1992. As profissionais que resistiram se 
mudaram para a Praça da Bandeira, onde será implantada um novo espaço 
prostitucional com um nome de Vila Mimosa (SIMÕES, 2010). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É necessário esclarecer que o objetivo inicial desse trabalho era entender 
apenas como à categoria zona se associou à atividade da prostituição no estudo 
de caso apresentado. Portanto, no decorrer da pesquisa percebeu-se que essa 
associação estava intrinsecamente correlacionada com a forma que a região 
central da cidade do Rio de Janeiro foi gerida durante a metade do século XIX 
até o século XX. Tal gestão permitiu que autoridades policiais promovessem 
ações que interferissem na dinâmica de um determinado grupo social. Ao 
correlacionar esses fatos históricos percebeu-se que a investigação precisava 
abordar dois problemas na pesquisa. O primeiro, à associação e o segundo, à 
trajetória das zonas de prostituição.  

A partir disso, conseguiu-se concluir que há três momentos em que à 
prostituição se associa à categoria zona. Esses momentos possuem contextos 
político-sociais distintos. Atrelado a isso, identificamos que nesses três 
momentos, a cidade do Rio de Janeiro passava por um planejamento urbano 
que sempre procuravam extinguir (não oficialmente) a atividade na área central.  

Ainda sobre a associação dos termos, percebeu-se que eles vão além dos 
sentidos variados que se empregou em cada contexto. Essa junção - zona de 
prostituição - possui uma espacialidade própria e que também foi mudando 
durante sua trajetória na cidade. No primeiro momento eram conjunto de 
casarios, no segundo momento além das casas existiam à presença das 
profissionais na rua e no terceiro momento, era uma espécie de bairro.  

Conclui-se também que era importante para esses agentes controlar a 
atuação desse grupo social, visto que não eram desejados e pela imagem que a 
cidade do Rio de Janeiro estava construindo dentro e fora do país. A própria ideia 
da zona de ser algo delimitado, fechado e restritivo remete também à sua 
espacialidade. Visto que a atividade ficou restrita em determinadas ruas em 
diferentes contextos.  

É importante perceber que essa associação da categoria zona e da 
atividade da prostituição faz pensar que a atividade esteve zoneada nesses 
diferentes contextos. Remetendo à ideia do zoneamento, como um instrumento 
do planejamento urbano que é caracterizado pela aplicação de um sistema 
legislativo (normalmente em nível municipal) que procura regular o uso e 
ocupação do solo urbano por parte dos agentes de produção do espaço urbano, 
tais como as construtoras, incorporadoras, proprietários de imóveis e o próprio 
Estado. À zona de prostituição segue à mesma lógica, portanto foi estabelecida 
fora do planejamento urbano oficial. Dessa forma, podemos dizer que o poder e 
à renda de diferentes agentes modeladores foram fortes o suficiente para que o 
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Estado intervisse em mecanismos de ação nas diferentes formas de zonas de 
prostituição e suas diferentes localizações na cidade do Rio de Janeiro. 
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