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Resumo

Cavour, Renata Casemiro; Jablonski, Bernardo. Mulheres de Família:
Papéis e Identidades da Prostituta no Contexto Familiar. Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2011, 148p. Dissertação de
Mestrado - Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.
Esta pesquisa teve como objetivo compreender e analisar a convivência da
prostituta com sua família e seu meio social. A família é tratada por essas
mulheres como um meio que deve ser vivido a parte da prostituição, um mundo
de valores morais, no qual a mulher de família nada tem a ver com prostituta.
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Com a finalidade de investigar esse fenômeno, foram entrevistadas dez mulheres
com filhos que trabalham na Vila Mimosa, zona de baixo meretrício da zona norte
do Rio de Janeiro. As entrevistas foram analisadas através da metodologia
qualitativa e foram elaboradas categorias com a finalidade de sistematizar e
melhorar a compreensão dos objetivos colocados pela pesquisa. Revelaram-se nos
resultados as relações sociais que estabeleceram na família, no trabalho e na
comunidade; o cotidiano no meio prostitucional; as questões relacionadas à sua
família de origem; e a dedicação com os filhos. A base teórica utilizada neste
trabalho envolveu pesquisas e literaturas interdisciplinares que abordassem o
tema, bem como autobiografia de mulheres que não exercem mais a profissão.
Como base teórica foi feito um estudo sob o histórico da prostituição, a Vila
Mimosa como exemplo de luta e perseverança do meio prostitucional, as
identidades e os estereótipos vividos pela profissional do sexo, vivência com
clientes e a ambiguidade entre a mulher da rua e a mulher de família.

Palavras-chave
Prostituição; Família; Profissionais do Sexo

Abstract

Cavour, Renata Casemiro; Jablonski, Bernardo (Advisor). Family of
Women: Roles and Identities in the Context of Family Whore.
Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, 2011, 148p. MSc
Dissertation - Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
This research aimed to understand and analyze the prostitute’s
relationship with her family and social setting. These women treat their
families as a setting to be lived apart from prostitution, as a world of moral
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values in which the family woman bears no likeness to the prostitute. To
investigate this phenomenon, interviews were conducted with ten women with
children who work in Vila Mimosa, a lower-class meretricious zone. To
analyze the interviews, the qualitative methodology was adopted and categories
were elaborated to systematize and improve the understanding of the objectives
set forth in the research. The results revealed the social relations established in
the family, at the work environment and inside the community; the daily life of
prostitution; the questions related to their families of origin; and the dedication
extended to the children. The theoretical basis adopted in this study comprised
interdisciplinary research and literature on the subject, as well as the
autobiographies of women who are no longer engaged in prostitution. This
research addressed prostitution from its beginnings to current times, Vila
Mimosa as an example of its struggle and perseverance, the identities and
stereotypes lived by the sex professional, their interaction with clients, and the
ambiguity between the street woman and the family woman.

Key-words:
Prostitution; Family; Profissional of Sex.
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Hino da Prostituição
Sei que a prostituição carrega um estigma sem fim
De qualquer modo o preconceito é ruim
E perpassa a história do tempo
É prostituta, é pervertida, é puta, é rameira
É quem desperta o desejo, mas é companheira
Na verdade é trabalho
E não dá pra negar
Sei que há muito tempo existe a prostituição
Fora da lei, contraversão ou não
Delírio pegando fogo
Assim em troca de carinho se oferta prazer
Como em qualquer profissão que vai exercer
Pois a zona produz amor
Realizando o desejo do povo
E que uma coisa esteja certa, amor
A zona vai estar sempre aberta, amor
O cabaré vai dar uma festa, amor
Na hora que você chegar
E que uma coisa esteja certa, amor
A zona vai estar sempre aberta, amor
O cabaré vai dar uma festa, amor
Na hora que você chegar
Faz, faz, faz, faz, faz, faz
Faz carinho em mim
Faz carinho em mim
Faz carinho em mim
Eu não posso transar sem a camisinha meu amor
(Anônimo)

