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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre espacialidades e a construção de 
maternagens a partir da vivencia cotidiana de mulheres prostitutas em Ponta Grossa – Paraná. Em se 
tratando de ocidente a prostituição é considerada um tabu. As discussões  sobre prostituição estão 
relacionadas com o próprio debate das práticas sexuais, sendo construções histórico-culturais. 
Assim, a construção social relacionada a sexualidade e prostituição faz com que o papel de 
prostituta não possa ser vivenciado junto com o papel de mãe, pois a construção social de gênero 
coloca que tais vivências estão ligados ao espaço privado e não a espacialidade da rua, a partir de 
uma prática profissional considerada suja e imoral. Assim, as profissionais do sexo mães criam 
estratégias para vivenciar espacialmente estes papéis, sendo este o grupo focal do presente trabalho. 
No espaço urbano de Ponta Grossa encontramos três tipos de prostituição, separadas em duas 
categorias: a fechada, que envolve a prostituição de bar e de boate e a aberta, que envolve a 
prostituição de rua. Em cada uma destas categorias encontramos especificidades em relação as 
espacialidades vivenciadas por profissionais do sexo mães e suas práticas de maternagem. 
Palavras-chave: Espaço. Maternagem. Prostituição. Gênero. 
 

Introdução  

O presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre espacialidades e a construção 

de maternagens a partir da vivencia cotidiana de mulheres prostitutas em Ponta Grossa – Paraná. 

Mesmo sendo uma das mais antigas das atividades humanas, a prostituição é tratada atualmente 

como um tabu, em se tratando de ocidente. A discussão sobre prostituição está relacionada com o 

próprio debate das práticas sexuais. Partindo do pressuposto que as modalidades de práticas sexuais 

são sempre relativas ao tempo e ao espaço, Catonné (2001) defende a hipótese de que o advento de 

práticas sexuais não correspondentes as tidas como 'normais'. 

Esta construção faz com que o papel de prostituta não possa ser vivenciado conjuntamente 

com o papel de mãe, pois a construção de gênero relacionada a maternagem coloca a mulher como 

ligada ao espaço privado, à espacialidade da casa, no cuidado com os filhos, com o marido e não 

relacionada a espacialidade da rua, a partir de uma prática profissional considerada suja e imoral. 

Neste sentido, o papel de mãe e de prostituta não podem coexistir perante a sociedade, fazendo com 
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que as profissionais do sexo mães criem estratégias para vivenciar espacialmente estes papéis. Neste 

sentido o grupo focal que será trabalhado nesta pesquisa é o de profissionais do sexo mães. 

No espaço urbano de Ponta Grossa encontramos três tipos de prostituição, separadas em 

duas categorias: a prostituição fechada, que envolve a prostituição de bar e a de boate; e a 

prostituição aberta, que envolve a prostituição de rua. Em cada uma destas categorias encontramos 

especificidades em relação às profissionais do sexo e em relação a prática da maternagem. Neste 

sentido, o recorte espacial eleito para está pesquisa é o espaço urbano de Ponta Grossa.  

Inicialmente fora feito um levantamento dos locais de prostituição, sendo ao todo sessenta e 

dois locais, após fora aplicado questionário quantitativo, afim de identificar as mulheres que são 

profissionais do sexo mães e para estabelecer o perfil da prostituição em Ponta Grossa. Ao total 

setenta e duas profissionais do sexo responderam ao questionário, os quais abrangem trinta e um 

locais. O acesso a tais locais é feito por meio de uma ONG a qual faz a entrega de camisinhas para 

as profissionais do sexo.  

Além do questionário a observação em campo tem sido de fundamental importância para 

entender a configuração da prostituição na cidade e também para que possamos nos aproximar dos 

sujeitos pesquisados. Assim, o presente trabalho está dividido em duas sessões, a primeira 

evidenciando a discussão teórica que abrange a problemática relacionada a condição de prostituição 

e maternagem nas práticas das profissionais do sexo e a segunda sessão evidencia algumas táticas e 

vivências espaciais de mulheres em situação de prostituição e maternagem.  

Espacialidades, gênero e interseccionalidade na prostituição e maternagem  

O objetivo deste trabalho é compreender como se estabelecem as espacialidades de mulheres 

em situação de prostituição no exercício de maternagens. As cenas de prostituição vistas nos 

grandes e médios centros são normais aos olhos de muitos, pois são comuns e mesclam-se com os 

espaços comerciais e de grande fluxo de pedestres e automóveis, tais cenas também fazem parte do 

espaço urbano de Ponta Grossa, ainda mais que esta cidade é considerada o tronco rodoferroviário 

do estado do Paraná. Assim, o espaço urbano da cidade de Ponta Grossa se estabelece como recorte 

espacial deste trabalho.  

Estas cenas normais aos olhos de muitos não estão somente relacionadas ao espaço urbano 

da cidade, mas também a representação social da prostituição, que está pautada no preconceito, na 

mulher de vida fácil, que vende seu corpo, desocupada ou que tem preguiça de procurar um 
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emprego. Neste sentido da-se significados a vivência destas mulheres e a espacialidade em que 

desenvolvem esta atividade, ou seja, rua boate e bares. 

Os significados dados a vivencia destas mulheres perpassa os papeis de gênero e uma 

sexualidade interditada, assim como, preconceito e pré-conceitos, pois a venda de atividades 

sexuais é considerada suja, indigna e tratada com discriminação pela sociedade em geral. Os papéis 

de gênero vivenciados por mulheres estão relacionados a normas sociais que colocam a margem 

mulheres que utilizam de sua sexualidade com forma de atividade profissional.  

Butler (2003) ao fazer a discussão sobre o termo 'mulher', evidencia que não podem haver 

generalizações e categorização de tal termo e argumenta não haver uma única identidade feminina 

que possa abrigar todas as diferenças existentes na vida cotidiana. Sua crítica é a de que o termo 

'mulheres' denota algo comum, colocando-as com esse termo como todas iguais, sem distinção de 

raça, classe, etnia, sexo e distinção regional. Neste sentido, mulheres na atividade da prostituição 

devem ser olhadas de forma diferenciada, sem o preconceito relacionada a atividades sexual.  

Assim, mulheres prostitutas vivenciam suas espacialidades de forma diferenciada de 

mulheres que não estão nesta atividade, assim como mulheres profissionais do sexo mães. Neste 

sentido, o recorte social deste trabalho é de prostitutas mães, pois esta parcela da população além de 

carregar o estigma da prostituição, carregam o peso da maternagem, possuindo papéis controversos 

e dicotômicos. O papel da prostituição, relacionado a sujeira, imoralidade e o de mãe relacionado ao 

amor, assim, estas mulheres criam estratégias de vivencia relacionadas não só ao papel da 

prostituição, mas também ao papel da maternagem.  

O estigma social deleitado a prostituição está pautado em uma pseudo 'verdade' estritamente 

relacionada a um moralismo social, aos papéis de gênero e a sexualidade. Todas estas relações 

colocam as mulheres profissionais do sexo mães a margem das relações de poder. A marginalização 

destas mulheres perpassa a vida na rua, em sociedade, na criação dos filhos e claramente em relação 

ao desenvolvimento da sua profissão2. 

A discriminação social da prostituição se faz através do espaço/tempo e principalmente da 

criminalização do sexo pela Igreja Católica. Catonné (2001), evidencia que não existe uma conexão 

natural entre a prática sexual e o amor. Para este autor, “desde a sua origem (cristianismo), as 

práticas monásticas desenvolveram um tesouro de imaginação para inventar as sutis coações, entre 

                                                           
2 Para está pesquisa a prostituição será tratada como profissão. Pois, entendemos a profissão enquanto uma atividade 
remunerada específica feita por uma ou mais pessoas, sendo assim, como a prostituição é vista como a venda de 
serviços sexuais a outros, será tratada aqui enquanto uma profissão, mesmo que não esteja regulamentada por lei, mas 
considerada como uma ocupação no Código Brasileiro de Ocupação – CBO, código 5198.  
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as quais a continência sexual ocupa um lugar considerável.” (CATONNÉ, 2001, p. 25). Assim, a 

sexualidade foi vista socialmente como imoral, profana e fonte do mal. 

As modalidades de prática sexual seriam para Catonné construções histórico-culturais. 

Analisando este fenômeno, o autor demonstra diferentes práticas sexuais ao longo da existência da 

humanidade, como na Babilônia, na Grécia, em Roma, modelos estes anti-cristãos, e o próprio 

modelo cristão como elemento fundamental do ocidente. Na Babilônia a prática sexual estava 

relacionada a prática da prostituição, também se relacionando com 'desejos e práticas 

homossexuais', transpassando perfeitamente de um polo ao outro.  

Segundo Catonné (2001), mesmo não existindo uma norma heterossexual, o paganismo 

construiu claramente uma oposição entre passivo e ativo. O cristianismo introduziu a este mundo 

binário outro par de opostos: uma homossexualidade interditada versus uma heterossexualidade 

única. Indo além, esta concepção identificou o sexo com o mal, com o demoníaco, relacionando-o 

ao pecado original, abrindo uma nova página na história da humanidade, que a aproximadamente 

dois mil anos tem estigmatizado a prática da prostituição.  

Ornat (2011) em sua tese de doutorado, compactua com as ideias de Catonné (2001) 

colocando que a prática da prostituição “é uma prática espacial e temporal marginalizada” (p. 183). 

Ainda faz uma discussão em relação as ideias de Ducan (1996) no texto Renegotiating Gender and 

Sexuality in Public and Private Spaces, onde a autora coloca que a prostituição atenta contra os 

preceitos da sociedade, ferindo-a, pois não estão de acordo com as práticas consideradas morais na 

sociedade.  

Assim, esta relação entre sexualidade e pecado faz com que a prostituição seja abarcada a 

partir da imoralidade. Este contexto é claramente evidenciado na estrutura científica da geografia. A 

partir de uma pesquisa feita em periódicos dos estratos A1, A2, B1 e B2 totalizando seis mil 

novecentos e quatro artigos, não foi encontrado nenhum artigo relacionado a prostituição e 

maternagem e apenas oito artigos estavam relacionados a prostituição. A prostituição não tem sido 

um tema tratado na ciência geográfica, muito menos se é problematizado as espacialidades 

vivenciadas por mulheres prostitutas e mães.  

O contexto das vivências espaciais de mulheres prostitutas e mães é paradoxal pois o papel 

social da maternagem e da prostituição são distintos, onde um é caracterizado pela imoralidade e o  

outro pela santidade e ligação o espaço privado, pois, o papel de mãe coloca a figura feminina como 

divina, como quem dá e traz a vida. Esta santificação em torno deste papel não abrange as mulheres 
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que retiram da prostituição o seu sustento e dos filhos, pois levando em consideração tais papéis e a 

marginalização da prostituição estas não podem ser mães e mães não podem ser prostitutas. 

Entretanto estes papéis tidos como contrários – mãe/prostituta – estão ligados por uma frágil 

linha a da maternagem. Badinter (1985) argumenta que o papel feminino construído culturalmente é 

ser mãe e esposa e isso está subjetivamente compondo sua existência cotidiana. Mas a autora alerta 

para a construção social do amor materno e argumenta que a maternidade é um fato biológico, mas 

o exercício da maternagem é um dado social, construído temporalmente e espacialmente, nesse 

sentido a figura materna é ainda concebida como a ideal no cuidado e educação dos filhos. Esse 

exercício da maternagem é que marca a identidade de gênero das mulheres.  

As perspectivas relacionadas a questões de gênero demonstram que este não é uma categoria 

biológica determinada pelo sexo masculino/homem e feminino/mulher, mas sim como papéis de 

gênero socialmente construídos do que é ser homem e do que é ser mulher. São várias as 

concepções de gênero que se difundiram pela Geografia e segundo Silva (2009), no período dos 

anos 90 emergiu uma confluência entre as perspectivas feministas e o desconstrucionismo, fundada 

nas obras de Michel Foucault (1988) e de Judith Butler (2003), além de Teresa de Lauretis (1987) e 

Donna Haraway (1991). 

Butler (2003) desconstrói a ideia de linearidade entre as categorias sexo/gênero/desejo:  

Embora a unidade indiscutida da noção de “mulheres” seja frequentemente invocada para 
construir uma solidariedade de identidade, uma divisão se introduz no sujeito feminista por 
meio da distinção entre sexo e gênero. Concebida originalmente para questionar a 
formulação de que a biologia é o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de 
que, por mais que o sexo apareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente 
construído: consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem tampouco tão 
aparentemente contestada pela distinção 33que abre espaço ao gênero como interpretação 
múltipla do sexo (BUTLER, 2003, p 24).  
 

A noção pós-estruturalista da perspectiva de gênero trouxe fôlego para a Ciência Geográfica, 

notadamente com a ampliação dos estudos das várias possibilidades de vivências sexuais. O 

conceito de espaço e de lugar passou a compor um quadro importante nas teorias feministas, pois 

este passa a ser tão performático como o gênero, perdendo seu caráter de fixidez.  

Trabalhar com conceitos como gênero, sexualidade e espaço constitui-se em um quadro 

favorável para evidenciar as espacialidades e as táticas de vivências de mulheres profissionais do 

sexo mães. O conceito de espaço é parte central nesta pesquisa, pois socialmente a espacialidade da 

prostituição e da maternagem não são relacionais, onde os papéis vivenciados por mães e prostitutas 

não podem coexistir. 
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As diferentes concepções de espaço geográfico tem permitido à ciência geográfica trabalhar 

com uma infinidade de temáticas que enriquecem o pensar/fazer Geografia. Dentre estas 

abordagens podemos citar a da nova visão cultural da Geografia que segundo Corrêa e Rosendahl 

(2003) é vista como reflexo, mediação e condição social. A qual estabelece que os significados não 

estão cristalizados nas formas, mas sim, nas criações humanas, possibilitando uma série de 

confrontos e relações de poder, que abrindo perspectivas promissoras a heterogeneidade de 

abordagens e temas na Geografia. 

Assim, uma perspectiva promissora foi a aliança entre a Nova Geografia Cultural e a 

Geografia Feminista. Segundo as discussões relacionadas ao gênero, este se estabelece no campo da 

cultura, porque não é determinado biologicamente, mas sim é uma construção social sempre aberta 

ao novo. Neste sentido, temos uma conexão muito produtiva desta problematização com a proposta 

realizada por Massey (2008). Segundo esta autora, o espaço é um produto de relações abertas 

através de multiplicidades, ou em outras palavras, é uma simultaneidade de estórias-até-agora. Está 

longe de ser fixo, é vivo, aberto, heterogêneo e político, tornando possível uma abordagem de 

gênero muito produtiva na Geografia.  

As espacialidades estão diretamente ligadas aos papéis sociais vividos pelas pessoas. Tais 

papéis, por sua vez, são regulados socialmente. Essas regras sociais criam e recriam constantemente 

os papéis a serem desempenhados por homens e mulheres, sempre expressando as expectativas 

sociais. A prostituição feminina foge destas regras sociais, fazendo com que as profissionais do sexo 

mães criem estratégias de sobrevivência para a criação de seus filhos, onde as espacialidades 

constituem-se em elementos importantes para a construção de maternagens, a partir da 

interseccionalidade destes papéis. 

Sendo as identidades 'feitas' espacialmente, Valentine (2007) nos exorta que devemos buscar 

compreender como esta interseccionalidade, enquanto uma experiência vivida, é produzida 

espacialmente, como determinados elementos da intersecção são oprimidos em determinadas 

espacialidades, e valorizados em outras, podendo estes elementos se abalar, se anular ou se cancelar. 

Isto aponta para o fato do movimento constante entre diferentes posições de sujeito, delineando o 

fato de que a forma pelas quais 'somos' surgem de interações e contextos geográficos específicos. O 

conceito de interseccionalidade é utilizado pela autora para demonstrar a conexão entre diferentes 

categorias sociais, tais como gênero, classe, etnia, sexualidade e assim por diante, ou seja, uma 

interconexão entre categorias de experiência, acontecendo através das espacialidades. Esta relação é 
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evidente nas categorias sociais de mãe e prostituta, pois tais papéis identitários estão em conexão 

com as experiências vivenciadas espacialmente.  

Assim, podemos observar que os papéis sociais vivenciados por mulheres prostitutas mães 

são marcados pelo estigma em torno da sexualidade e da prostituição. São marcas que podem ser 

vistas em seus corpos, rosto, nas diversas espacialidades que vivenciam como a rua, vizinhança, 

casa, entre outros. A interseccionalidade dos diferentes papéis – prostituição/maternagem faz com 

que profissionais do sexo mães criem estratégias espacias para sua sobrevivência e a dos filhos.  

Papéis contraditórios: prostituição e maternagem  

Em Ponta Grossa existem três modalidades de prostituição, as quais são evidenciadas a 

partir de um levantamento dos locais onde as profissionais do sexo ficam a espera de seus 

programas. As três modalidades são prostituição de rua, de bar e de boate, com um total de sessenta 

e dois locais, sendo que quarenta e três estão localizadas em bares, três em boates e dezesseis estão 

relacionadas a rua3. Esta divisão do campo exploratório considerando prostituição de rua, de bar e 

de boate está relacionada ao contexto em que cada local esta configurado. A prostituição de rua esta 

relacionada a própria rua, a prostituição de bar esta relacionada a bares com venda de bebidas e com 

padrão financeiro menor e a prostituição de boate esta relacionada a um padrão financeiro mais 

elevado, de acordo com a própria estrutura social da cidade.  

A cidade de Ponta Grossa tem uma configuração interessante em relação à prostituição, pois 

é considerada um entroncamento rodoferroviário, reconhecida como a capital dos caminhões do 

Estado do Paraná, estas particularidades configuram um contexto positivo a prostituição. Os locais 

de concentração desta atividade é problematizada por Silva (2011), apontando que há uma 

concentração em determinados pontos da cidade por fatores ligados a segregação residencial, fluxo 

de pessoas, questões econômicas, zonas comerciais, rodovias, entre outros. Estas mesmas 

configurações apontadas pelo autor em relação a cidade do Rio de Janeiro não se distanciam da 

cidade de Ponta Grossa.  

Assim, a prostituição de rua, envolve os bairros de Piriquitos, Nova Rússia, Ronda e a área 

central da cidade. Nos bairros a atividade se concentra em vias principais e rodovias com grande 

fluxo de carros e caminhões. Já na área central a prostituição está localizada no entorno do 

cemitério municipal. O campo exploratório evidenciou que existe uma grande diferença temporal da 

                                                           
3 Os locais de prostituição abertos ou de rua foram levantados levando em consideração toda a rua e não por pontos 
específicos, pois as mulheres ficam em esquinas no decorrer da rua inteira.  
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prostituição na área central, pois durante a noite há pontos de prostituição feminina e travesti, 

enquanto que durante o dia o fluxo é apenas de profissionais do sexo mulheres. As que se 

prostituem durante a noite não são as mesmas que se prostituem durante o dia. 

A prostituição de bar está localizados nos bairros Contorno, Nova Rússia, Periquitos, Boa 

Vista, Uvarana, Cará-cará, contando com 56% dos bares e no Centro da cidade, com 44%. Os bares 

que se localizam no bairros estão relacionados a vias de maior fluxo de carros e caminhões. Já os 

bares que se localizam no centro da cidade, estão próximos a vias de intenso fluxo de pessoas e 

carros. É importante destacar que 87% dos bares localizados no centro da cidade ficam abertos 

somente durante o dia. Este fator indica que as mulheres tem horário de trabalho, que o fazem em 

sua maioria durante o dia, dando indicações de outras atividades durante a noite.  

A prostituição em boate se caracteriza como sendo a de menor quantidade em localizações. 

Distingue-se das outras modalidades pelo alto luxo, com apresentação de shows4. Estes 

estabelecimentos localizam-se nos bairros Contorno, Cará-Cará e Nova Rússia, novamente em vias 

de acesso, com fluxo intenso de carros e caminhões. Os locais onde se encontram as boates estão 

distantes do centro da cidade porque geralmente chamam muita atenção e sendo de alto luxo prefere 

a preservação da clientela.  

Assim, há uma lógica de dispersão espacial, relacionada ao intenso fluxo de pessoas, carros 

e caminhões, assim é visível que a prostituição se caracteriza como parte do espaço urbano. Além 

da lógica relacionada aos locais de prostituição há também a instituição de territórios da 

prostituição, que para Silva (2011) dependem de sua localização espacial na cidade, mas também de 

suas modalidades - fechada de domínio privada (bar e boate) e pública (rua): 

O presente trabalho alia-se a proposição das temáticas envolvendo os territórios da 

prostituição, mas tem foco em relação as espacialidades vivenciadas por estas mulheres em relação 

a sua profissão e a construção de maternagens. Esta escolha se faz porque as profissionais do sexo 

mães, não só vivenciam os espaços de prostituição de forma diferenciada a partir da maternagem, 

como também vivem estas distinções nas espacialidades da casa, do bairro e da cidade, pois 

carregarem em si o estigma e a construção social da profissão enquanto imoral e suja. Assim, suas 

vivencias paradoxalmente são constituídas pela identidade de mãe e de mulher. 

Para que pudéssemos ter acesso ao grupo de pesquisa fora feito uma parceria com uma 

ONG, a qual faz entrega de camisinhas nos locais de prostituição. Assim além de ajudarmos na 

prevenção de doença e da própria gravidez, podemos também identificar quais profissionais do sexo 

                                                           
4 Como um exemplo ver http://www.mansaolebateau.com.br/ 
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são mães, ganhar a confiança do grupo de pesquisa e fazer observações em relação ao 

comportamento da prostituição na cidade. A identificação da profissionais do sexo foi feita através 

de um questionário com perguntas objetivas que dão indicativos sobre as espacialidades vivenciadas 

pelas prostitutas mães.  

Assim, dos sessenta e três locais de prostituição foram aplicados questionários em trinta e 

um lugares, os quais abrangem as três modalidades de prostituição. Foram obtidos setenta e dois 

questionários e também pudemos observar mais os locais de prostituição. O campo de pesquisa tem 

evidenciado que a população de profissionais do sexo é muito volátil, pois as mulheres não são 

obrigadas a ir trabalhar todos os dias e também porque elas mudam seus locais de prostituição com 

muita frequência e que nem todas as mulheres que estão ali estão se prostituindo.  

Neste sentido, foi possível observar que em alguns locais de prostituição as mulheres que se 

encontravam no bar diziam que não eram prostitutas, que estavam passeando ou apenas cuidando 

do local, assim, 8,3% das mulheres ou não se reconhecem enquanto prostituta ou estavam apenas de 

passagem no local. De outro lado as mulheres que se reconhecem enquanto prostitutas, comentam 

que antes se prostituir do se drogar na rua ou que é melhor vender o corpo do que ver seus filhos 

passando fome. Assim, dentre outros fatores a priorização pelo sustento dos filhos é visível em 

conversas nos locais de prostituição.  

Mas nem toda população de profissionais do sexo tinha filhos, sendo 16,66% delas, sendo 

que mulheres com filhos representam a grande maioria. A representatividade do grupo a partir de 

tais números é importante pois mulheres com filhos e sem filhos vivenciam de forma diferenciada 

suas espacialidades. Profissionais do sexo mães tem horários diferenciados de trabalho, pois 

carregam a maternagem como papel identitário.  

Das mulheres que tem filhos 53% tem de um a dois filhos, 19% três a quatro filhos, 10%  

cinco a seis filhos, 1% sete e oito, 1% mais de nove filhos e 15% não quis responder. A quantidade 

de filhos é importante, pois demonstra que estas mulheres exercem a maternagem e que mesmo 

estando na prostituição tem uma vida em família e que suas espacialidades são vivenciadas através 

da prostituição e também da maternagem, papéis que são contrários na sociedade.  

Em alguns relatos em campo ouvimos que muitas mulheres tem horário de trabalho, como é 

o caso de Maria5, que está há mais de dez anos na prostituição e tem cinco filhos. Maria se prostitui 

durante o dia, na parte da manhã a babá fica com os filhos até o horário do almoço, após vão todos 

para a escola e quando chega o horário de termino da aula, Maria sai do seu ponto de prostituição e 

                                                           
5 Nome fictício.  
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passa pegar seus filhos para ir para casa. A noite tem mais uma jornada de trabalho pois é neste 

horário que além de cuidar do filhos ainda faz o serviço doméstico.  

Entretanto muitas mulheres não conseguem cuidar de seus filhos, assim, 31% não moram 

com os filhos, 53% moram com os filhos e 16% não respondeu. Estes dados evidenciam que 

algumas mulheres não conseguem gerenciar o papel da maternagem com o papel de prostituta 

optando por deixar seus filhos com outras pessoas. 

A rede de cuidado dos filhos das mulheres que moram e as que não moram com os filhos é 

muito grande e envolvem ou familiares ou babas. Estas últimas são as mais frequentes enquanto as 

mulheres que moram com seus filhos trabalham, assim como a escola tem papel fundamental, pois 

como qualquer profissão normal, enquanto as mães trabalham geralmente os filhos ficam na escola 

(diário de campo, 13, 14, 22 e 23 de junho). Já em relação as mulheres que não moram com seus 

filhos, estes residem com o pai em 32% dos casos, 23% avó materna, 27% avó paterna e 18% com 

irmã, babá, padrinhos.  

Em sua maioria os pais acabam assumindo os filhos e passam a exercer a paternagem, em 

outros casos temos a avó paterna ou materna ou outras redes de pessoas próximas. Todas as 

profissionais do sexo que atualmente não moram com os filhos algum tempo de suas vidas já 

morou, esta informação é extremamente relevante pois o peso do papel da prostituição conta muito 

nestes momentos. As profissionais dos sexo nestes casos comentaram que o preconceito faz com 

que elas abandonem seus filhos. Já as profissionais do sexo que moram com seus filhos dizem que 

jamais os abandonariam por causa do preconceito, pois a prostituição é para o sustento destes.  

O sustento dos filhos, mesmo daqueles que não moram com suas mães é essencial para elas 

e isto fica visível quando 68% ajudam no sustento, mandando dinheiro 'da prostituição' todo mês, 

32% não ajudam seus filhos, sendo que esta falta é devido aos cuidadores não admitirem receber 

dinheiro da prostituição.  

A relação entre prostituição e maternagem é muito grande e demanda mais atenção, pois 

envolve desde o preconceito até o sustento e cuidado dos filhos. O preconceito é chave central neste 

trabalho pois é a partir dele e da estigmatização da profissão é que mulheres e seus filhos passam 

por dificuldades não só na espacialidade da rua, mas da escola, da vizinhança, do bairro, da saúde, 

entre outros. É neste sentido que ao serem questionadas sobre tal tema 54% dizem sofrer 

preconceito, 8% não quis responder e 38% dizem não sofrer preconceito. O preconceito que as 

profissionais do sexo dizem sofrer estão relacionados a sociedade com 60%, 21% aos vizinhos, 8% 

família e 11% representam mulheres, restaurantes, amigos e alguns homens.  
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O preconceito sofrido pelas mulheres se estende aos seus filhos, pois ao estigmatizar um o 

farão com a prole. Muitas profissionais do sexo argumentarem que seus filhos são 'filhos da 

prostituição', porém muito bem cuidados e educados. Assim, criar estratégias para vivenciar o 

espaço urbano carregando o papel da maternagem e da prostituição é essencial, pois somente assim 

conseguem amenizar as relações de poder que envolvem estes papéis dicotômicos. 

A relação entre prostituição e maternagem ainda perpassam relações como idade das 

mulheres e seus filhos, casamento, o bairro, a saúde, a rua, entre outras espacialidades. A 

intersecção entre os diferentes papéis vivenciados espacialmente pelas profissionais do sexo são 

importes para que possamos evidenciar que a fragilidade e a carência que o preconceito e o estigma 

a profissão causam na vida não só das mulheres mas de seus filhos, de sua família. Assim, este 

trabalho é de suma importância para que a relação entre sociedade e prostituição não seja abarcada 

pelo preconceito, fazendo com que estas mulheres vivenciem tranquilamente suas espacialidades 

sem trazer em seu corpo um estigma que perpassa suas vidas e de seus filhos.  

Para não concluir argumentamos que a profissão mais antiga no mundo traz consigo o tipo 

de preconceito mais antigo do mundo. Os corpos carregados pelo estigma da prostituição gera 

frutos que também são carregados por estes mesmo estigma, nascem, crescem e morrem sendo 

filhos da prostituição, sendo filhos de mulheres que criam e recriam suas espacialidades que são 

marcadas pelos papéis da maternagem e da prostituição.  
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From Sin to Holiness: an Essay about Spatialities and Motherhood in Daily Experiences of 
Women Prostitutes in the City of Ponta Grossa - Paraná 

Abstract: The goal of this research is to analyze the relation between spatiality and the construct of 
motherhood from the daily experiences of women prostitutes in Ponta Grossa – Paraná. In Western 
societies prostitution is considered a taboo. The discussions about prostitution relates actually with 
the debate of sexual practices, being historically and culturally constructed. Thus, the social 
construct related to sexuality and prostitution makes that the prostitute role cannot be experienced 
together with the mother role, since the social construction of gender attributes this experience 
linked to private space and not to the spatiality of the streets, particularly with a practice considered 
dirty and immoral. Therefore, when sex workers are mothers they have to create strategies to 
spatially experience these roles, being these women the focal group of this study. Within the urban 
space of Ponta Grossa we find three kinds of prostitution divided into two categories: indoors, 
which includes the prostitution that takes place in a bar or in a nightclub and outdoors, which 
includes street prostitution. In both categories we find distinctive ways in which sex workers 
mothers experience daily life space and theirs motherhood practices. 
Keywords: Space. Motherhood. Prostitution. Gender. 


