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RESUMO  

A prostituição, como uma prática carregada de estigmas negativos na nossa sociedade, é 
um fenômeno combatido e/ou silenciado por instrumentos de poder que representam 
uma moral sexual pautada numa sexualidade que cultiva estritamente comportamentos 
considerados “normais” como o casamento monogâmico heterossexual. A realização de 
várias blitz policiais em prostíbulos de Feira de Santana, para combater a prostituição 
infantil em 1995, fizeram com que a prostituição ganhasse publicidade no Jornal Feira 
Hoje e o bairro Santo Antonio dos Prazeres fosse considerado o principal lugar de tal 
prática estigmatizada. A construção desse discurso que relaciona o bairro à prostituição 
foi motivo de investigação do presente trabalho, de modo que a presente pesquisa tem 
como objetivo abordar o silenciamento das práticas prostitucionais no bairro Santo 
Antonio dos Prazeres pelo Jornal Feira Hoje durante a década de noventa e o posterior 
“combate particular” do próprio jornal contra algo que representava o oposto da 
sexualidade almejada em suas páginas, ou seja, contra a prostituição. Além disso, no 
sentido de se entender se há um lugar propicio às praticas prostitucionais, também é 
abordado nesse trabalho o desenvolvimento urbano da cidade Feira de Santana a partir 
da década de 1970. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Santo Antonio dos Prazeres é um bairro de “puta”. Sempre ouvir esta 

afirmação sobre o bairro que resido desde os meus quatro anos de idade, por causa da 

existência de prostíbulos nessa região, mas não entendia muito bem o porquê desse 

rótulo tão recorrente, afinal de contas, minhas lembranças mais fortes em relação ao 

local foram os jogos de futebol amador e a violência presente. A minha não-memoria 

em relação à forte existência da prostituição no bairro, talvez se deva pelo fato de que o 

tipo de prostituição que se desenvolveu no local, foi o de bordéis que procuram certa 

discrição para um melhor acolhimento dos clientes, delimitando as práticas 

prostitucionais atrás dos muros desses estabelecimentos. Portanto, ouvia falar muito, 

mas não via as tais “putas”. A minha maior interação com a cidade fez-me perceber que 

o bairro era realmente conhecido por este rótulo, impulsionando-me a pesquisar sobre a 

temática da prostituição no bairro.  

No levantamento bibliográfico sobre o tema, encontrei três obras que tratam do 

assunto: No coração da Comunidade: histórias e memórias sobre o cotidiano do bairro 

Santo Antônio dos Prazeres, Feira de Santana-Bahia (1968 – 1997) do historiador 

Givaldo Lima da Silva1; Elas Sonham acordadas em Santo Antonio dos prazeres: 

mulheres em prostituição da socióloga Railda de Macêdo Matos2 e Espacialização da 

prostituição no bairro Santo Antônio dos Prazeres da geógrafa Carla Andrea da 

Conceição Martinez34  No trabalho de Lima, o autor realizou uma pesquisa, pautando-se 

principalmente na História oral, no sentindo de descrever uma história mais geral do 

bairro desde as suas origens, dando um enfoque maior na expansão urbana da cidade 

para a periferia e para a questão da violência no bairro durante os anos noventa. O 

trabalho de Lima revela-se importante na medida em que nos fornece um apanhado 

geral da Historia do bairro Sto. Antonio dos Prazeres, situado a evolução do bairro num 

contexto local.  

                                                           
1
 SILVA, Givaldo Lima. No coração da Comunidade: histórias e memórias sobre o cotidiano do bairro 

Santo Antônio dos Prazeres, Feira de Santana-Bahia (1968 - 1997). Feira de Santana, UEFS, 2012. 
2 MATOS, Railda de Macêdo. Elas sonham acordadas em Santo Antônio dos Prazeres: Mulheres em 
prostituição. Salvador, UFBA, 2000. 
3 MARTINEZ, Carla Andrea da Conceição. Espacialização da prostituição no bairro Santo Antônio dos 
Prazeres – Feira de Santana-Ba. Feira de Santana, UEFS, 2003.  
4 É interessante perceber que das três obras acadêmicas encontradas, duas estão relacionadas com a 
questão da prostituição no bairro aqui estudado, revelando o peso dessa prática no local estudado.  
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O trabalho geográfico de Martinez em 2003, apesar de ultrapassar alguns anos o 

recorte temporal da minha pesquisa, deixa pistas sobre o tema em si, a prostituição no 

bairro durante a década de 1990, pois em que pese circunscrever sua analise ao ano de 

2003 a todo momento o autor passeia pela temporalidade fornecendo dados sobre a 

década de noventa. Um exemplo disso esta na minuciosa identificação e classificação 

dos bordeis existentes no bairro. Utilizando-se do conceito geográfico de 

territoralização, o autor explica como os bordéis interferem no bairro Santo Antonio dos 

Prazeres. Dessa forma, Martinez contribuiu para o desenvolvimento da presente 

pesquisa, pois ao identificar e mapear os bordeis existentes, ele nos proporcionou uma 

visão mais concreta da distribuição desses estabelecimentos no local.   

Dos trabalhos encontrados, o de Matos5, ganhou grande importância não só pelo 

seu pioneirismo, foi o primeiro trabalho a refletir a prostituição no Sto. Antonio dos 

Prazeres, mas também pelo seu objetivo, analisar como as garotas de programa viam a 

prostituição como algo passageiro para um futuro melhor. Diversos temas da literatura 

sobre a prostituição são abordados no trabalho de Railda Matos: Tráfico de mulheres, 

prostituição infantil, causas que levam a prostituição, cotidiano da prostituição. Dentre 

as várias contribuições que o trabalho de Matos forneceu para a presente pesquisa, a 

mais significativa foi o fato do próprio bairro, Santo Antonio dos Prazeres, entrar no 

universo da sua pesquisa como objeto, entidade viva e pulsante, que ganha maior relevo 

quando da realização das primeiras “blitze” policiais, com o objetivo de coibir a 

prostituição de menores em Feira de Santana. E é no momento das Blits que o tema da 

prostituição e da prostituição de menores surgem com força nas primeiras páginas dos 

jornais da Cidade.Ainda que sem minimizar a importância desse trabalho, é, entretanto, 

na constatação da ausência de um tratamento mais minucioso sobre as reportagens que 

surge o tema da minha pesquisa: a análise do discurso jornalístico sobre a prostituição 

no bairro. Começando a partir daí a delinear o meu objeto de estudo. 

Ao analisar os periódicos do Jornal Feira Hoje da década de 1990, percebi que a 

“fama” do Santo Antonio dos Prazeres como o local de maior incidência de prostituição 

na cidade não se ratificava. As matérias e reportagens publicados no Feira Hoje sobre o 

bairro, antes do ano de 1995, não mencionava a existência da prostituição, muito menos 

de que ali era o local com maior incidência das práticas prostitucionais na cidade. As 

                                                           
5
 Matos, 2000.  
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publicações versavam sobre os problemas infra-estruturais, casos de violência, etc e 

quando abordava sobre o cotidiano do bairro era sempre no sentido de exaltava a falta 

de lazer e o seu caráter religioso de seus moradores.  No entanto, quando em 1995 é 

realizada uma serie de “blitze” policiais nos prostíbulos da cidade para combater a 

prostituição infantil, a situação prostitucional do bairro Santo Antonio dos Prazeres 

começa a emergir das páginas do Jornal Feira Hoje. O bairro chega a ser apontado, com 

todas as letras,  como o local com maior incidência de prostituição na cidade, elencando 

diversas casas de prostituição existentes na sua área.  Diante disso, alguns 

questionamentos surgiram: Porque o Jornal Feira Hoje não se referia a dimensão da 

prostituição existente no bairro antes da realização da blitez? Segundo Por que a 

prostituição no bairro passou a ser algo recorrente no Feira Hoje só com a realização das 

Blitze? Será que foi somente o combate a prostituição infantil que o dito Jornal 

pretendeu noticiar? Que idéia de prostituição o Jornal Feira Hoje trazia em seu bojo? A 

partir desses questionamentos, a presente pesquisa adotou como objeto principal: O 

silenciamento das praticas prostitucionais no bairro Santo Antonio dos Prazeres pelo 

Jornal Feira Hoje, além do posterior “combate particular” do próprio Jornal contra algo 

que representava o oposto da sexualidade almejada em suas páginas, ou seja, a 

prostituição.   

A escolha da década de noventa como recorte temporal dessa pesquisa justifica-

se principalmente pela realização de blitze policias para o combate a prostituição 

infantil em Feira de Santana em 1995, acontecimento que levou o Santo Antonio dos 

Prazeres a ser noticiado pelo Jornal Feira Hoje como o bairro de maior incidência de 

prostituição na cidade. As conversas informais e os depoimentos coletados com 

moradores antigos do bairro, indicaram a década de noventa como sendo o período em 

que a prostituição fez-se mais presente no local. Para uma melhor contextualização do 

bairro na cidade, foi necessário um estudo sobre o processo urbanizador que Feira de 

Santana sofreu a partir do final da década de 1960, direcionado principalmente pelo 

Plano de Desenvolvimento Local integrado (1968), com a implantação do Centro 

Industrial Subaé, inauguração da Universidade Estadual de Feira de Santana, construção 

de Conjuntos habitacionais e como a expansão da malha urbana da cidade aproximou-se 

do bairro, mas não o contemplou minimamente com infraestruturas essenciais. Um 

breve estudo da historia local do bairro, abarcando desde suas origens no final do século 
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XIX até a década de 1990, também foi desenvolvido no sentindo de entender se o 

mesmo era um lugar propicio a prostituição ou não. 

O desenvolvimento da presente pesquisa iniciou-se com visitas aos 

estabelecimentos prostitucionais do local de estudo, observando suas características e 

dinâmicas próprias. Durante a pesquisa foram realizadas conversas informais com 

diversos moradores, freqüentadores ou não desses estabelecimentos, para se construir 

uma melhor idéia da prostituição no Santo Antonio dos Prazeres. Após a leitura de uma 

bibliografia sobre a prostituição e a história de Feira de Santana, iniciou-se mais 

efetivamente a procura de fontes para a construção da presente pesquisa. As fontes 

impressas foram às principais nessa pesquisa, sendo vasculhadas e fotografadas diversas 

páginas do Jornal Feira Hoje da década de noventa disponibilizadas no Museu Casa do 

Sertão e na Biblioteca Municipal de Feira de Santana. Na construção da pesquisa sobre 

a história local do bairro, outros jornais foram consultados, como um recorte do Jornal 

Folha do Norte de 1974 disponibilizado no Arquivo Público Municipal e uma edição do 

Jornal O Grito de 1981, disponibilizada na internet.  O Plano de Desenvolvimento Local 

Integrado, disponibilizado no Arquivo Público Municipal também foi consultado. A 

História oral também se tornou necessário para contrapor as informações contidas em 

outras fontes e trabalhos acadêmicos.  

No primeiro capítulo problematizamos o tema da prostituição, procurando 

expandi-lo no sentindo de entender sua inserção na nossa sociedade. Diversos questões 

sobre a prostituição foram tratadas nesse capítulo como: o impacto do movimento 

feminista na sexualidade ocidental, o movimento militante das profissionais do sexo, o 

surgimento da prostituição como objeto de estudo nas ciências sociais, as diversas 

formas que a prostituição apresenta-se, os problemas enfrentados pelas garotas de 

programa, a legislação especifica sobre o tema e a contextualização histórica das 

práticas prostitucionais na década de noventa. Ao entender melhor como a prostituição 

está inserida na nossa sociedade, facilita a compreensão de como ela é tratada nos 

jornais.  

A expansão da malha urbana de Feira de Santana a partir da década de 1970, e a 

não contemplação do Santo Antonio dos Prazeres com infrestruturas mínimas até 

meados da década de noventa é o tema principal do segundo capítulo. Na primeira parte 

desse capítulo, é tratado o desenvolvimento urbano de Feira de Santana a partir do seu 
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Plano de Desenvolvimento Local Integrado (1968), da implatação do centro Industrial 

Subaé e dos conjuntos habitacionais, contextualizado o bairro na cidade. Em um 

segundo momento, privilegiou-se em abordar o desenvolvimento da historia local do 

bairro e como este, tornou-se em tese um lugar propicio as práticas prostitucionais.  

O terceiro capítulo procura entender como a relação do bairro Santo Antonio dos 

Prazeres com a prostituição é tratada nas páginas do Jornal Feira Hoje durante a década 

de noventa. Em um primeiro momento é analisado a concepção de sexualidade presente 

no Feira Hoje. A historia da relação do Santo Antonio dos Prazeres com a prostituição, 

também é abordado nesse capítulo, no sentindo de desfazer certas impressões 

construídas sobre o mesmo. E por fim, o silenciamento do Jornal Feira Hoje sobre a 

prostituição existente no bairro durante a década de noventa e o aparecimento de um 

discurso em 1995 que constrói a imagem do Santo Antonio dos Prazeres como o bairro 

da prostituição de Feira de Santana, encerra as discussões desse último capítulo.  

 

 

. 
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1. DISCUTINDO A PROSTITUIÇÃO 

 

 

A partir da década de 1960, com a invenção da pílula anticoncepcional, a 

sexualidade feminina se reinventa, dividindo o exercício da sexualidade com o da 

procriação, e nesse mesmo período de mudança, é que o feminismo contemporâneo 

surge6. A inserção das mulheres no mercado de trabalho e em outros espaços públicos 

fez com que fossem redefinidos os papéis das mulheres na esfera pública e privada7. 

Essas mudanças sociais também fizeram com que emergissem estudos sobre a relação 

de gênero iniciados por feministas britânicas na década de 1970, influenciando a 

produção brasileira na década seguinte8, “esses estudos desnaturalizam construções de 

sexualidade e questionam as teorias biologistas, justificadoras das desigualdades sociais 

entre homens e mulheres” 9
. A atuação política feminista influencia no surgimento da 

Historia das mulheres dentro da historiografia, como nos conta Joan Scott:  

 

A conexão entre a história das mulheres e a política é ao mesmo 

tempo óbvia e complexa. Em uma das narrativas convencionais das 

origens deste campo, a política feminista é o ponto de partida. Esses 

relatos situam a origem do campo na década de 60, quando as ativistas 

feministas reivindicavam uma história que estabelecesse heroínas, 

prova da atuação das mulheres, e também explicações sobre a 

opressão e inspiração para a ação.  10 

 

Scott ainda questiona a narrativa em relação ao feminismo que afirma que da 

segunda metade da década de 1970 em diante, a Historia das Mulheres afastou-se da 

política, embora aumentasse sua produção, multiplicando trabalhos acadêmicos neste 

campo e que na década de 1980, a Historia das Mulheres desvia-se para o gênero e 

                                                           

6 Loyola, Maria Andrea. Cinquenta anos de pílula anticoncepção hormonal: a mulher e a 
pílula. ComCiência  n.119 Campinas  2010. s/d.  

7
 CARVALHO, Débora Jucely. A conquista da cidadania feminina. Revista multidisciplinar da uniesp 

Saber academico - n º 11 - Jun. 2011. Pág 145  
8
 Matos, 2000, pág 14. 

9
 (Op cit), Matos, 2000, pág 15.  

10
 SCOTT, Joan. História das Mulheres. In: BURKE, Peter (Org). A escrita da História: novas perpectivas. 

São Paulo: Unesp, 1992. Pág 64.   
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rompe definitivamente com a política, consolidando o seu próprio espaço11. No entanto, 

o próprio Scott, chama a atenção para o fato de que apesar do desenvolvimento da 

historia das mulheres está relacionado a uma crescente legitimidade do feminismo 

político, “tomar-se a história das mulheres simplesmente como um reflexo do 

crescimento da política feminista externa à academia, também é falho”.12 Neste 

sentindo, convida a vermos este campo como um estudo dinâmico na política da 

produção de conhecimento. E na política do conhecimento, a partir de 1968, é que se 

forma a Terceira Geração dos Analles, propondo novos temas e abordagens, surgindo 

desta forma a História das mulheres, principalmente com as figuras de Georges Duby e 

Michèle Perrot 13. É neste contexto do desenvolvimento da História das Mulheres, das 

transformações, da ampliação de objetos, que a prostituição passou a ser considerado 

tema a partir do final da década de 1970 e principalmente na década de 198014: 

[...] a historiografia, influenciada pelo movimento da ‘Nova História’ 

francesa, - que abriu novas perspectivas na forma de abordar o 

passado, aliado a emergência dos estudos sobre as mulheres e as 

relações de gênero – privilegiou as relações existentes entre a 

                                                           
11

 SCOTT, 1992, pág 64 e 65.  
12

 SCOTT, 1992. Pág. 66.  
13  “A terceira geração é a primeira a incluir mulheres, especialmente Christiane Klapisch, que trabalhou 
sobre a história da família na Toscana durante a Idade Média e o Renascimento; Arlette Farge, que 
estudou o mundo social das ruas de Paris no século XVIII; Mona Ozouf, autora de um estudo muito 
conhecido sobre os festivais durante a Revolução Francesa; e Michèle Perrot, que escreveu sobre a 
história do trabalho e a história da mulher (Klapisch, 1981; Farge, 1987, Ozouf, 1976, Perrot, 1974). Os 
historiadores anteriores dos Annales haviam sido criticados pelas feministas por deixarem a mulher fora 
da história, ou mais exatamente, por terem perdido a oportunidade de incorporá-la à história de maneira 
mais integral, já que haviam obviamente mencionado as mulheres de tempo em tempo, desde Marguerite 
de Navarre às chamadas bruxas (Fauré, 1980, Stuard, 1981). Nesta geração, contudo, a crítica tornase 
cada vez mais improcedente. Georges Duby e Michèle Perrot, por exemplo, estão empenhados em 
organizar uma história da mulher em vários volumes”. In Burke, Peter. A Revolução Francesa da 
historiografia: a Escola dos Annales 1929-1989 / Peter Burke; tradução Nilo Odália. – São Paulo: Editora 
Universidade Estadual Paulista, 1991. Pág 56. 
 
14

 No Brasil das produções sobre a prostituição, da década de 80 e 90 destaca-se: GASPAR, Maria Dulce. 
Garotas de Programa Prostituição em Copacabana e Identidade Social. Rio de Janiro, Jorge Zahar, 1985; 
BACELAR, Jeferson Afonso. A família da prostituta. São Paulo: Guanabara, 1981. ESPINHEIRA, Carlos 
Geraldo. Divergência e prostituição – uma analise sociológica da comunidade prostitucional do Maciel. 
Rio de Janeiro/ Salvador: Tempo Brasileiro, 1984; ENGEL, Magali. Meretrizes e doutores – saber médico 
e prostituição no Rio de Janeiro (1840 – 1890). São Paulo: Brasiliense, 1989. MENEZES, Lená Medeiros 
de. Os estrangeiros e o comércio do prazer nas ruas do Rio (1890 -1930). Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 1992. MORAIS, Aparecida F. mulheres da vila. Prostituição, identidade social e movimento 
associativo. Petrópolis: Vozes, 1995. RAGO, Margareth. Os Prazeres da Noite – prostituição e códigos da 
sexualidade feminina em são Paulo (1890 – 1930). Rio de Janeiro: Paz e terra, 1991.  
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sociedade e o Estado e a postura desse referente às possibilidades de 

controle do comércio sexual ilícito.  15 

 

No Brasil, muitos desses trabalhos concentram-se sobre o período da segunda 

metade do século XIX até o inicio do século XX, os discursos medico-sanitaristas e as 

políticas adotadas pelo Estado para combater a prostituição16 

 

Matos17 ao tentar definir o que é a prostituição, opõe duas concepções diferentes. 

Primeiro ela expõe a posição de Gaspar, que está centrada mais numa mera relação de 

troca de dinheiro por sexo: “Continuo de relações possíveis entre homens e mulheres 

que combinam sexo e dinheiro sem passar pelo casamento ou pela procriação18”.No 

entanto, Matos alinha seu pensamento ao de Davidson, baseada mais numa relação de 

poder: “uma instituição que permite que uma pessoa exerça poderes de comando sobre 

o corpo da outra19”. A simples troca de dinheiro por sexo, como exposto na concepção 

de Gaspar, realmente reduz uma melhor compreensão do que venha a ser a prostituição. 

No entanto, a posição de Matos também encontra suas limitações pois, dependendo de 

como a relação pode se dá entre cliente e garota de programa, a prostituta pode exercer 

mais poder sobre o corpo do cliente. Seria ele, o cliente, então o prostituído?  Desse 

modo, podemos perceber que conceitualizar definitivamente o que venha ser a 

                                                           
15 LEME, Holtz Edson. Noites Ilícitas: história e memórias da prostituição. Londrina, EDUEL, 2009. Pág 

22 

16 É interessante notar que assim como o movimento feminista é contemporâneo de uma ampliação e 
novas abordagens do estudo das mulheres, o estudo da prostituição nas ciências sociais, também 
acompanha o inicio dos movimentos em defesa das prostitutas. Este inicio da militância em pró das 
profissionais do sexo é debatido no trabalho de Marinho: de No dia dois de junho comemora-se o dia 
Internacional das Prostitutas instituído em 1975, quando “150 prostitutas francesas ocuparam uma igreja 
na cidade de Lyon em protesto contra preconceito e discriminação, repressão policial, prisões ilegais, 
multas arbitrárias, exploração sexual e até mesmo assassinatos de colegas, que eram negligenciados pelos 
órgãos públicos responsáveis pela garantia de direitos e promoção da justiça”. No Brasil, o ano de 1979 
constitui o marco inicial da visibilidade do processo de organização das mulheres que têm como atividade 
a prostituição e que passam a se denominar profissionais do sexo. São Paulo é o cenário e Gabriela Leite 
apresenta-se como liderança deste movimento que começa fortalecer a categoria ao reivindicar seus 
direitos. A ex-aluna da USP, que se embrenhou no mundo da prostituição e no exercício de ser prostituta 
em São Paulo, começa a denunciar atos de violência policial contra prostitutas e se destaca como 
liderança em uma passeata contra agressões policiais, dando início à sua participação política. 
MARINHO, Mônica Benfica. A carreira da prostituta militante: Um estudo sobre o papel das práticas 
institucionais na construção da identidade da prostituta militante da Associação 
das Prostitutas da Bahia. Salvador, UFBA, 2007. Pág 20 e 21 
17

 
17

 MATOS, Railda de Macêdo. Elas sonham acordadas em Santo Antônio dos Prazeres: Mulheres em 
prostituição. Salvador, UFBA, 2000. (Mestrado). 
18

 GASPAR apud Matos (2000), pág 12 
19

 DAVIDSON apud Matos,(2000), pág 13. 
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prostituição, é um caminho que tende levar a um engessamento da compreensão deste 

fenômeno, empobrecendo as possibilidades do seu estudo. O esforço em tentar 

conceitualizar a prostituição é sempre louvável e enriquecedor, mas uma vez concluído 

este esforço, nunca deve-se deixar de se debruçar sobre ele , pois a prostituição deve ser 

vista sempre como um fenômeno histórico e dinâmico. Neste caminho Rago20, chama a 

atenção para a importância de historicizar a prostituição, para não cairmos na tentação 

de sucumbimos ao desejo de não-alterareção dos laços com um distante passado, 

considerando as práticas do comércio do sexo da antiguidade as mesma até a atualidade.   

 

[...] construído no século XIX a partir de uma referência médico-

policial, o conceito de prostituição não pode ser projetado 

retroativamente para nomear práticas de comercialização sexual do 

corpo feminino em outras formações sociais, sem realizar um 

aplainamento violento da singularidade dos acontecimentos. 21 

 

 De acordo com Rago, a prostituição é um fenômeno que possui sua essência no 

urbano, e as relações de troca são predominantes na sociedade em que está inserida. 

Sobre a sociedade em que este fenômeno está inserido, Rago  ainda nos diz que possui: 

“todo um sistema de codificações morais, que valoriza a união sexual monogâmica, a 

família nuclear, a virgindade, a fidelidade feminina, destina um lugar especifico às 

sexualidades insubmissas.”22Desta forma, compreendemos que a prostituição, como 

toda construção humana, revela-se num fenômeno dinâmico que possui suas 

especificidades no espaço-tempo, e que a prostituição tal qual conhecemos hoje, 

pertence a um contexto especifico no mundo ocidental do século XIX, e que impor este 

conceito a outras realidades é algo anacrônico e “naturalizador” de um processo 

histórico.  

 As reflexões feitas no parágrafo anterior fazem com que a idéia de que a 

prostituição seja a “profissão mais antiga do mundo”, perca completamente suas frágeis 

bases de lugar comum. Estas generalizações, que fazem com que fenômenos humanos 

parecem mais “capsulas do tempo” que foram catapultadas por cima dos processos 

históricos para futuros longínquos, esbarram na seguinte reflexão do historiador 

Hobsbawm que afirma: “o passado é outro país. Lá eles fazem as coisas de modo 

                                                           
20

 (Op cit) Rago, 2008, pág 24 e 25 
21 (Op cit) Rago, 2008, pág 25.  
22(Op cit)  Rago, 2008, pág 26 
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diferente” 23. Diante de tal reflexão, não podemos considerar nem que a idéia de 

prostituição do século XIX seja a mesma da antiguidade e nem que o fenômeno da 

prostituição permaneceu inalterado até a década de 1990 (recorte temporal da presente 

pesquisa) depois do feminismo, pílula anticoncepcionais, discussões de gênero e 

trabalhistas, liberalização sexual, dentre outros. O que há de se considerar, são as 

permanências que a tríade: prostituição-discurso-urbanizção, encontraram eco em 

períodos posteriores, resvalando inclusive nas páginas do Jornal Feira Hoje da cidade 

de Feira de Santana na década de 1990, ao falar ou não-falar sobre a prostituição no 

bairro Santo Antonio dos Prazeres.  

De acordo com Martinez24, existem diversos tipos de prostituição, destacando-se 

três: o de agenciamento (Garota de programa e as Casas de massagem), de rua (Trottoir) 

e o da zona (bordéis, boates25).  

A prostituição de rua, também conhecida como Trottoir, segundo Espinheira26, é 

aquela em que as mulheres andam pelas ruas atrás de clientes, geralmente são abordadas 

por carros, onde muitas vezes é o local onde se consuma o programa27. Apesar de ser 

comum as prostitutas que seguem este tipo de prostituição, ganharem mais dinheiro por 

terem clientes de nível econômico mais elevado, estas estão sujeitas a mais perigos, 

como maus trados, não serem pagas, sofrerem violência ou serem deixadas em lugares 

ermos, por isso faz-se necessário geralmente a existência de cafetões ou gigolôs que as 

protegem em troca de um percentual dos seus programas28. Ainda segundo Espinheira, a 

prostituição que é realizada nos bordéis constitui numa empresa que é interligada por 

uma série de serviços e geralmente contam com a presença da “mãezinha”, cafetina 

dona do estabelecimento, além de seguranças e garçons. Neste tipo de prostituição, as 

garotas de programas possuem a obrigação de seguirem um horário e normas 

estabelecidas pela casa, elas também procuram estimular o consumo dos clientes para 
                                                           
23 HOBSBAWM, Eric. Sobre História. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. Trad. Cid Knipel 
Moreira. pág 248.  
24 MARTINEZ, Carla Andrea da Conceição. Espacialização da prostituição no bairro Santo Antônio dos 
Prazeres – Feira de Santana-Ba. Feira de Santana, UEFS, 2003. Pág 12.  
25 Segundo Espinheira existem vários tipos de estabelecimentos para a realização da prostituição: como o 
Castelo (casa de muros altos para a discrição dos clientes e com vários quartos), a casa-de-encontros 
(local semelhante a um hotel reservado, onde seus quartos destinam-se para programas sexuais, não 
possuindo nem prostitutas fixas e nem a venda de bebidas alcoólicas) Casa-de cômodos (casarão antigo 
geralmente deteriorado, onde seus cômodos são alugados. Por alugar cômodos por baixos preços, estes 
estabelecimentos também abrigam famílias humildes, e as prostitutas o utilizam com dupla função: 
trabalho e moradia) Espinheira, 1984, pág 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60.  
26 ESPINHEIRA, Gey. Divergência e prostituição: uma análise sociológica da comunidade prostitucional 
do Maciel. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1984. 
27

 (Op cit) Espinehira, 1984, pág. 49 e 51.  
28 (Op cit) Espinheira, 1984, pag. 49 e 51.  
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um melhor rendimento do bordel, recebendo um percentual por isso em alguns 

bordéis.29  

Espinheira ao estudar a prostituição na cidade de salvador nos anos 80(mais 

especificamente a região do Maciel), ele classifica os principais tipos de prostituição 

existentes no período, mas o fenômeno da prostituição com o passar dos anos não se 

cristaliza e adquire novas formas, sofrendo grandes mudanças a partir da década de 

1990, com a adesão de novos suportes tecnológicos como o celular e a internet30.     

Segundo Martinez, a prostituição de agenciamento caracteriza pela presença do 

agente que intermédia a relação entre a prostituta e seus clientes, podendo os encontros 

serem marcados através do telefone; este tipo de prostituição também chama a atenção 

por ser disfarçada, quando possui estabelecimentos físicos são geralmente “saunas, 

casas de massagem e agências especializadas nesse tipo de serviço”. Neste tipo de 

prostituição, as garotas também podem marcar encontros diretamente em suas casas ou 

motéis. 31  

 Oliveira e Ribeiro chama esta prostituição de agenciamento de “prostituição 

fechada”. Segundo os autores, a “prostituição fechada” ganha destaque a partir dos anos 

80, quando é anunciada nos classificados dos jornais serviços de natureza sexual; 

anúncios estes, permitidos devido à abertura política da Ditadura Civil-militar brasileira 

e a diminuição da censura. De acordo com Oliveira e Ribeiro, nos anos 90 do século 

XX a “prostituição fechada”, também ganha a internet como ferramenta de sua 

divulgação, onde os clientes podem consultar os anúncios e marcarem encontros em 

locais já preparados para a consumação de programas sexuais. Ainda segundo os 

autores, a prostituição acompanha o avanço tecnológico, pois as garotas de programa 

incorporam o uso de novas ferramentas indispensáveis para a prática da prostituição 

como celulares, internet e outros apetrechos tecnológicos.  Ao analisar o incremento 

destes novos elementos à prostituição, podemos inferir que o comércio do sexo tornar-

se mais flexível, expandido sua atividade a meios mais dinâmicos de divulgação e 

realização da prática prostitucional.  

A prostituição em suas diversas formas está passível de riscos. A exposição de 

ficar desfilando nas ruas, atrás de uma clientela que não se conhece sua dignidade de 

antemão é no mínimo perigoso, pois acertar todos os detalhes do programa com um 

                                                           
29 Paragrafo Todo baseado em Espinheira, 1984, pág 48,49,50,51,52,53 e 54.  
30 SILVA, Roberto Florentino da. Sexo, Dinheiro e Repressão: o Global e o local na dinâmica sócio-
espacial da prostituição. UNIOESTE, Francisco Beltrão, 2003. Pág 88,89,90 e 91.   
31 Parágrafo todo baseado no trabalho MARTINEZ, 2003. Pág 12 e 13.  
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cliente, não significa necessariamente que este irá cumprir o prometido, não sendo raro 

a manifestação de práticas violentas como abusos sexuais, agressões físicas, estupros e 

até roubos.32Segundo Reis, a violência tem sido um mecanismo de dominação nas 

relações de gênero e os homens tem se utilizado desse mecanismo para subjugar as 

mulheres, respaldando-se no discurso da superioridade da força física dos homens  

sobre as mulheres33.  Ainda segundo a autora, a violência dos clientes contra as 

prostitutas manifesta-se de diversas formas, sendo motivada inclusive quando a relação 

cliente-prostituta ultrapassa a meramente acordada e entra no espaço da afetividade:  

 
Foi possível constatar casos de agressões físicas que são recorrentes ao não 
pagamento dos serviços sexuais prestados. Assim como de homens que 
mantém relações freqüentes com determinadas mulheres e quando as 
encontram com outro, reagem de forma violenta. Desse modo, acreditamos 
que a relação que essas mulheres estabelecem com esses homens, ultrapassa a 
lógica do que se pensa acerca da relação cliente-prostituta, de uma simples 
troca de prazer por dinheiro. Percebe-se que esse homem não somente paga 
pelo prazer, mas por uma certa “exclusividade”. Por um lado, isso denota a 
um sentimento de posse, por outro, a uma relação que ultrapassa a questão 
econômica e se instauram num âmbito mais afetivo34. 

 

Está sob a tutela de mercenários que mantém as casas de prostituição e exploram 

os serviços das profissionais do sexo, também não parece ser uma alternativa menos 

aviltante. O encontro com clientes desconhecidos após receber um telefonema, reserva 

para a vida das garotas de programas surpresas nada agradáveis. A moral cristão-

burguesa que se impõe na sociedade, constrói uma concepção de sexualidade que relega 

as prostitutas a um submundo ilícito repleto de adversidades, e estas, por estarem 

alijadas de direitos humanos mínimos, ficam refém das mais cruéis situações. Esta forte 

moral se reflete nas autoridades políticas, jurídicas, policiais e jornalísticas, o que 

dificulta ainda mais o ingresso das profissionais do sexo ao mundo lícito dos direitos. n 

Tudo isso cria um sistema perverso, pois os políticos tendem a construir 

discursos que angariem votos para as eleições, tentando comumente não irem de 

encontro aos valores mais arraigados da sociedade e desta forma a prostituição fica 

dependente de poucos políticos que ousam romper com esta lógicaas leis sendo muitas 

vezes a normatização de valores cristalizados adotam posturas que mantém a 

discriminação contra as prostitutas; os policiais, por suas vez, responsáveis pela 

manutenção da ordem, mantém uma postura discriminatória em relação à prostituição. 
                                                           
32BARROS, Lúcio Alves de. Mariposas que trabalham. Uma etnografia da prostituição feminina na 
região central de Belo Horizonte. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 827, 8 out. 2005. Pág 21. 
33 REIS, Tatiana. Prostituição feminina: interação entre sexualidade, corpo, cor e desejo. UFBA. Pág 4 
34

 (Op cit) REIS, Tatiana, UFBA, pág 4.  
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Os jornais elitistas, não passando de “papagaios” dessa estrutura moral que 

desqualificam a condição humana das profissionais do sexo.  

 Em relação  a legislação, Leme35 aponta que existe basicamente três modelos ao 

longo da história do ocidente sobre a prostituiçãoa: proibicionista, regulamentarista e 

abolicionista.  O sistema proibicionista, é aquele que condena a prostituição 

sumariamente, não tolerando a sua existência e criminalizando a sua prática. No sistema 

regulamentarista, parte do principio que a prostituição é um mal necessário e que 

precisa ser regulado, controlado pelas autoridades públicas. Este sistema visa manter as 

práticas da prostituição confinadas nas chamadas “casas de tolerância”, deixando que as 

prostitutas fiquem reféns de proxenetas e cafetinas. O sistema abolicionista36, por sua 

vez, “surgiu como reação aos dois modelos anteriores, especialmente, contra as práticas 

do sistema regulamentarista, que contribuía para deixar as prostitutas, principais vítimas 

da prostituição37”; além disso, buscavam o fim das desigualdades entre homens e 

mulheres nas leis e taxavam como degradantes as visitas medicas e o tráfico de 

mulheres, proporcionados pela existência de práticas regulamentaristas. 38 

 A mudança da concepção da lei em relação à prostituição perpassa 

necessariamente pela organização das prostitutas em buscar construir formas de 

proteção. De acordo com Marinho39, em 2002, o Ministério do trabalho e do Emprego, 

elaborou a categoria 5198-05 da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) atinente 

as práticas da prostituição. A atividade da prostituição até passou a ser reconhecida pelo 

                                                           
35

 LEME, Holtz Edson. Noites Ilícitas: história e memórias da prostituição. Londrina, EDUEL, 2009.  
36

 Ainda segundo LEME: “O movimento abolicionista surgiu na Inglaterra, em 1870, em grupos ligados à 
defesa dos direitos humanos e da emancipação feminina. Liderados por Josephine Butler, iniciaram um 
movimento de indiganação contra os Atos- Projeto de lesgislação regulamentação na Inglaterra – 
exigindo a abolição de todas as leis que regulamentavam a prostituição. A opinião pública inglesa reagiu 
favoravelmente ao movimento. [...] Em 1875, foi criada a F.A.I, - Federação Abolicionista Internacional – 
com representantes de vários países europeus. A Igreja endossaria, mesmo que de uma forma tímida, o 
movimento, vinte e cinco anos depois. Os abolicionistas estenderam seu movimento para outros países, 
recebendo, em 1929, o apoio da Liga das Nações. A luta, a partir daí, foi direcionada para que um maior 
número de Estados abolissem suas leis regulamentaristas e adotassem medidas concretas, visando 
combater as causas da prostituição. A grande vitória dos abolicionistas ocorreria mais tarde, em 1950, 
quando foi votada pela Quarta Assembléia-Geral dasNações Unidas uma Convenção Internacional para a 
repressão do tráfico de seres humanos e da exploração da prostituição. [...] O Congresso brasileiro 
ratificou, em 1958, os desígnos da Convenção Abolicionista, adotando uma legislação para combater o 
proxenetismo, considerado e respeitando a pessoa da prostituta. Porém, na realidade o que se viu, em 
diversas cidades, foi a manutenção, mesmo que de forma ilegal, das práticas regulamentaristas” LEME, 
2009, pág 191.  
37

 LEME, 2009, pág 191.  
38

 Parágrafo todo construído a partir de LEME, 2009. 
39 MARINHO, Mônica Benfica. A carreira da prostituta militante: Um estudo sobre o papel das práticas 
institucionais na construção da identidade da prostituta militante da Associação das Prostitutas da Bahia. 
Salvador, UFBA, 2007 (Tese em ciências sociais)  
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ministério, mas dependia ainda de um processo de regulamentação para se tornar 

profissão. A autora ainda chama atenção, que “esse reconhecimento é efeito das ações 

do movimento de prostitutas no Brasil que durante décadas, sob a liderança de Gabriela 

Leite, lutam pela regulamentação da atividade40” e que este processo da normatização 

da prostituição como ocupação, junto ao Ministério do Trabalho, foi na verdade gerado 

pela Rede Brasileira de Prostitutas que congrega várias associações. 41 

 Um passo importante na luta pela regulamentação dos profissionais do sexo foi 

dado recentemente, com a elaboração da propositura de lei, formulada pelo deputado 

Jean Wyllys –PSOL intitulada LEI GABRIELA LEITE42 que propõe a regulamentação 

da atividade dos profissionais do sexo. Este projeto de lei, além de dialogar com a Lei 

alemã que regulamenta as relações jurídicas das prostitutas, demonstra um 

conhecimento e respeito com a História da luta pela regulamentação das práticas da 

prostituição, ao deixar claro que também dialoga com: o Projeto de Lei 98/2003 do ex-

Deputado Federal F. Gabeira, que foi arquivado; com o PL 4244/2004, do ex-Deputado 

E. Valverde, que saiu de tramitação a pedido do autor e com os movimentos sociais 

que lutam por direitos dos profissionais do sexo. 

 
Tem os objetivos precisos de: (1) tirar os profissionais do sexo do 

submundo, trazendo-os para o campo da licitude e garantindo-lhes a 

dignidade inerente a todos os serem humanos; e (2) tipificar 

exploração sexual diferindo-a do instituto da prostituição, afim de 

combater o crime, principalmente contra crianças e adolescentes.[...] 

O objetivo principal do presente Projeto de Lei não é só 

desmarginalizar a profissão e, com isso, permitir, aos profissionais do 

sexo, o acesso à saúde, ao Direito do Trabalho, à segurança pública e, 

principalmente, à dignidade humana. Mais que isso, a regularização da 

                                                           
40

 Marinho, 2007, pág 130.  
41

 Marinho, 2007. Pág 130 e 131.  
42 No próprio texto da propositura desta lei, traz um breve histórico sobre a militante Gabriela Leite que 
dá nome a lei: “[...] a lei aqui proposta se intitula “Gabriela Leite” em homenagem a profissional do sexo 
de mesmo nome, que é militante de Direitos Humanos, mais especificamente dos direitos dos 
profissionais do sexo, desde o final dos anos 70. Gabriela Leite iniciou sua militância em 1979, quando se 
indignou com atitudes autoritárias, arbitrárias e violentas por parte do Estado que, através da Polícia de 
São Paulo, promovia perseguições a travestis e prostitutas. Gabriela Leite participou na criação de vínculo 
solidário entre os profissionais do sexo, na mobilização política dos mesmos e fundou a ONG “Davida”, 
que tem como missão o fomento de políticas públicas para o fortalecimento da cidadania das prostitutas; 
mobilização e a organização da categoria; e a promoção dos seus direitos. A “Davida” criou, por 
exemplo, a grife DASPU, um projeto autossustentável gerido por prostitutas e que tem por objetivo 
driblar a dificuldade de financiamento para iniciativas de trabalho alternativo por parte das profissionais 
do sexo.” Pág 8.  
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profissão do sexo constitui instrumento eficaz ao combate à 

exploração sexual, pois possibilitará a fiscalização em casas de 

prostituição e o controle do Estado sobre o serviço.43 

  

 De acordo com os objetivos, presente neste trecho do texto da lei, percebe-se 

uma ênfase na importância de diferenciar “prostituição” de “exploração sexual”, para 

que os propósitos  de tal lei tenham êxito. O texto propõe uma releitura do atual Código 

Penal brasileiro, dada pela Lei nº 12.015/2009, onde os casos de “exploração sexual” 

sejam claramente definidos, criminalizados e combatidos. Desta forma, o texto 

argumenta que assim os casos de exploração sexual de menores, tráficos de mulheres, 

maus tratos, condições de higiene subumanas e não pagamentos de serviços sejam 

melhor combatidos. O texto do projeto de lei também diferencia casa de prostituição de 

casa de exploração sexual, para que dessa forma as casas de prostituição que possuam 

condições dignas não sejam punidas, ao contrario das casas de exploração sexual. O 

projeto de lei desenvolvido pelo projeto Jean Wyllys, também chama a atenção para 

como o exercício da atividade do profissional do sexo deva ser: voluntario, diretamente 

remunerado e de forma autônoma ou cooperada:   

 
Em contrapartida, o exercício da atividade do profissional do sexo 

deve ser voluntário e diretamente remunerado, podendo ser exercido 

somente por absolutamente capazes, ou seja, maiores de idade com 

plenas capacidades mentais. O profissional do sexo é o único que pode 

se beneficiar dos rendimentos do seu trabalho. Conseqüentemente, o 

serviço sexual poderá ser prestado apenas de forma autônoma ou 

cooperada, ou seja, formas em que os próprios profissionais auferem o 

lucro da atividade.44 

 

 A libertação dos profissionais do sexo das amarras sociais hipócritas, que 

sustentam condições de trabalho aviltantes, parece ser outro objetivo claro neste projeto 

de lei do deputado Wyllys, retirando inclusive o poder sobre as casas de prostituição das 

mãos de cafetinas mesquinhas e transferindo para cooperativas de profissionais do sexo.  

 A referida propositura de lei data do ano de 2012, ou seja, a luta pelo o 

reconhecimento dos direitos das prostitutas em serem reconhecidas como cidadãs, sendo 
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 Lei Grabriela Leite,pág 3 e 7. 
44

 Lei Gabriela Leita, pág 4.  
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respeitados os seus direitos trabalhistas enquanto profissionais do sexo, ainda é algo 

uma luta presente na atualidade. Se em 2014, a luta pelos direitos das prostitutas ainda 

procura derrubar barreiras para conseguir seus objetivos, há de se pensar a situação da 

prostituta na década de noventa, bem antes dessas discussões legislativas terem tomado 

esta evolução. As permanências de uma concepção de sexualidade feminina binária, que 

possui como ideal uma mulher voltada pra o lar e o casamento monogâmico, relega as 

prostitutas a uma condição de marginalidade, chegando alijar as mesmas de direitos 

trabalhistas mínimos. Uma outra reflexão que podemos realizar é a de que: se as 

próprias leis vigentes marginalizam as prostitutas, como essas são tratadas nos discursos 

jornalísticos? Os discursos jornalísticos sobre a moral sexual feirense e a prostituição 

foram tratados no Jornal Feira Hoje durante a década de noventa, e analisando suas 

páginas, podemos perceber a presença de diversos textos imbuídos dessa sexualidade 

binária excludente. Dessa forma, quando um instrumento de poder como o Jornal Feira 

Hoje elege um local como sendo o principal de um fenômeno tão estigmatizado, como é 

a prostituição, este local acaba por absorver um estigma também. Em 1995, diversas 

reportagens foram publicadas no Jornal feira Hoje associando o bairro Santo Antonio 

dos prazeres como sendo o principal local da prostituição na cidade de Feira de Santana, 

as discussões desenvolvidas ao longo desse capítulo nos ajuda a entender melhor o peso 

que tal associação pode incidir sobre um local.  
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2. URBANIZAÇÃO EM FEIRA DE SANTANA (1970-19900 

 

  

Feira de Santana, em meados da década de 1970, sofre um processo de 

urbanização. Entendendo que uma das características do processo de urbanização é 

“quando mais de 50% da população total reside em ambientes definidos como 

urbano”45, é de fundamental importância que dados levantados sobre o município 

durante esse período sejam levados em consideração em função do bom andamento 

desta pesquisa. Sendo assim, os dados do IBGE referentes à população serão 

indispensáveis nesse processo.  

A Comissão Econômica para o Planejamento da America Latina, a CEPAL, foi 

fundada em 1949 com o objetivo de discutir e propor soluções a respeito dos problemas 

decorrentes da desigualdade nos processos de desenvolvimento e industrialização na 

América Latina. Escola de inspiração teórica estruturalista, a CEPAL diagnosticou que 

o problema principal do atraso econômico dos países periféricos eram as suas posições 

de países agroexportadores no mercado internacional em relação aos países centrais do 

sistema capitalista, sendo que estes construíram suas riquezas explorando os países da 

área periférica. De acordo com a CEPAL, para que ocorresse um desenvolvimento 

econômico autônomo nos países periféricos, estes teriam que promover um processo de 

industrialização em seus territórios.   Seguindo estas diretrizes teóricas da CEPAL, os 

países da América Latina, dentre estes o Brasil, passaram a almejar uma rápida 

industrialização como forma de superar seus atrasos econômicos.46 

 Desta forma, surge o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – 

GTDN, com o objetivo de elaborar projetos de desenvolvimentistas para o Nordeste. O 

GTDN serviu de embrião para a criação da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, órgão criado durante o governo de Juscelino Kubitscheck com o 

objetivo de elaborar projetos que desenvolvesse a região Nordeste47 . Segundo Silva  

  

[...] a modernização econômica do Nordeste é parte desse projeto de 
desconcentração econômica da atividade industrial no Brasil, criado 
durante o governo do então presidente Juscelino Kubitscheck, quando 

                                                           
45 Leão, 1994, p.191 apud Freitas, 1998. 
46 Todo este parágrafo tomou como referência: SILVA, Eunice Paranhos da. Cada Macaco no seu Galho: 
bairro tomba e comunidade no São João do Cazumbá. (monografia de especialização). Feira de Santana: 
UEFS, 2008.  
47

 Silva, 2008.  
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surgiu a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE, que passou a oferecer algumas subvenções aos 
investidores, tais como: diminuição de impostos, empréstimo de 
dinheiro a juros baixos, facilidade para a compra de terrenos a serem 
utilizados na instalação de indústrias, etc. Tudo isso visando atrair 
indústrias para o Nordeste.[...] As vantagens oferecidas pela SUDENE 
à instalação de indústrias no Nordeste representam a predisposição do 
poder público federal para estimular a produção industrial fora do eixo 
Rio-São Paulo. Assim sendo, o Nordeste inseriu-se na divisão inter-
regional do trabalho como centro industrializado, produtor de bens 
intermediários e bens de capital para a região hoje nomeada como 
Centro Sul do país48  

 

 Como podemos perceber, a instalação de indústrias no Nordeste foi permitida 

graças a uma política de favorecimento aos investidores como diminuição de impostos e 

empréstimos a juros baixos. Um outro ponto que também é percebido no  texto de Silva 

é que o desenvolvimento industrial no Nordeste, nasce também com o objetivo de 

complementar a industria do Centro Sul do país. Desta forma, podemos inferir que a 

implantação de Centros Industrias no Nordeste teve uma forte influência de fatores 

externos, sendo que era do interesse das regiões mais desenvolvidas do país que se 

instala-se industrias na região Nordeste, para o beneficio das mesmas.  

Essa política desenvolvimentista que na América do Sul foi elaborada pela 

CEPAL, adotada pelo presidente Kubitscheck, e que foi a base do órgão de 

desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, ressoou também na Bahia. Segundo Luís 

Henrique Dias Tavares, foi no governo de Luiz Viana Filho, que a Bahia recebeu estas 

obras no sentido de desconcentração do parque industrial nacional:  

Na área econômica, concluiu e inaugurou o Centro Industrial de Aratu e 
tudo que fez para a construção da Usina Siderúrgica da Bahia (Usiba). 
Antes de deixar o governo, acertou com o presidente Médici que o Pólo 
Petroquímico da Bahia seria localizado em Camaçari49 

 

Ainda segundo Tavares, no governo posterior, Luís Carlos Magalhães (1971-

1975) continuou os esforços para o desenvolvimento desses empreendimentos: 

“Também esteve atento ao crescimento do Centro Industrial de Aratu e ampliou as 

negociações com o governo federal e empresários para a construção do Pólo 

Petroquímico de Camaçari50.” Diante do que foi exposto por Tavares, entende-se que 
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 SILVA, 2008.  
49 TAVARES, Luís Henrique Dias, 1926- História da Bahia/ Luís Henrique Dias Tavares. – 11.ed. ver. e 
ampl. – São Paulo: Ed da UNESP; Salvador: EDUFBA, 2008. Pag 487  
50

 TAVARES, 2008. pág 489 
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houve um período político na Bahia que sua ações coadunava com os objetivos da 

SUDENE.   

A implantação de um Centro Industrial em Feira de Santana foi antecedida pela 

elaboração de um Plano Diretor elaborado em 1968. Em 1963, o Plano Diretor já era 

discutido na Câmera pelo vereador Colbert Martins51 e nele deixa-se claro a intenção de 

modernizar a cidade no sentindo de organizar os seus espaços, proporcionando um 

maior desenvolvimento da mesma. Num trecho do PDLI, este revela-se um dos seus 

objetivos na cidade: 

que as perspectivas regionais de crescimento econômico e das 
relações destas com a cidade sejam coerentes e se compatibilizem 
entre si, e, segundo, promover o aumento da renda urbana, através do 
crescimento das atividades econômicas e de ocupação para mão de 
obra, aproveitando o potencial da mão de obra marginalizada, que 
cresce em intensidade maior que a oferta de emprego52 

 
Neste trecho, do próprio PDLI, vemos que esta organização também teve como 

objetivo catalisar a mão-de-obra dita marginalizada para o desenvolvimento econômico 

da cidade. No trabalho de Sampaio (2013) 53, vemos que a organização prevista no tal 

plano também influenciou na divisão da cidade em zonas, através da Lei de Zoneamento 

(1969) definindo as funções sociais e econômicas de cada lugar. É justamente essa lei 

que já delimita o local de implantação do CIS em Feira de Santana:  

 

Em 30 de julho de 1969 foi criada a primeira Lei de Zoneamento nº 
631, obedecendo às propostas do Plano de Desenvolvimento Local 
Integrado PDLI, elaborado em 1968 e aprovado pela Prefeitura 
Municipal com o objetivo de corrigir as distorções, ordenar e 
disciplinar o uso do solo urbano, dividindo a cidade em oito Zonas de 
quatro tipos: Comercial, Residencial, Industrial e mista, Comercial e 
residencial simultaneamente. É interessante perceber que esta lei 
também já deixa claro a localização do Centro Industrial do Subaé – 
CIS, definido no PDLI na zona sul da cidade, na parte externa do anel 
de contorno rodoviário entre as rodovias Feira – São Gonçalo e Rio – 
Bahia (CIS – Tomba) e as margens da Br – 324. 54 

 

No texto de Sampaio, é possível perceber que o PDLI se propunha a reorganizar 

os espaços urbanos de Feira de Santana, a tal ponto de pretender corrigir distorções e 
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 Ata da 80° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana. 10/10/1963.  Apud CORRÊA, 
2011, pág 40.  
52 PLDI, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 1969.  
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 SAMPAIO, Ronielder Magalhães. A inserção de áreas verdes na cidade de Feira de Santana: 
impotância para a qualidade ambiental da cidade repercussão no clima urbano. (Monografia) Feira de 
Santana – Bahia, UEFS, 2013 
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ordenar o solo urbano de uma forma sistemática que dividisse a cidade em zonas de 

acordo com a função que foi atribuída a cada uma destas. Desse modo, vemos que o 

Plano diretor possuía uma natureza extremamente arbitraria e que este representava a 

materialização de um planejamento que privilegiava a industrialização ao definir com 

antecedência o local do CIS.  

Em 14 de dezembro de 1970, através da Lei Municipal n° 690, é criado o Centro 

Industrial do Subaé. Localizado no bairro Tomba, estende-se até a BR-324. [nota] As 

suas indústrias caracterizam-se como pequeno e médio porte, sendo que a sua produção 

é mais voltada para a fabricação de bens finais e intermediários55. Com a implantação 

do CIS, Feira de Santana insere-se no contexto de desconcentração industrial nacional, 

apesar de que no principio a sua implantação foi de iniciativa local, com os esforços do 

então prefeito João Durval Carneiro (1967 – 1971) na tentativa de modernização da 

cidade. 56Feira de Santana reunia uma série de fatores para receber um Centro 

Industrial: entroncamento rodoviário a nível nacional (ligando Norte-Nordeste ao 

Centro- Sul), proximidade com o aeroporto 2 de julho e os porto de Aratu e Salvador. 

Feira de Santana a nível de Bahia já tinha um destaque em relação às suas indústrias, 

mas  nada comparável ao CIS.57 

 Ademais, para além de contribuir com o processo urbanizador da cidade, o 

Centro Industrial Subaé configurou não apenas o aspecto físico da cidade, mas também 

a procura de novos elementos que legitimassem os discursos de modernidade da elite 

feirense.  No trabalho Desenhando a idéia de uma “avenida feliz” imagens das historias 

e memórias da Avenida Senhor dos Passos, o autor Sidney de Araújo Oliveira discute 

os projetos desenvolvidos pela elite feirense durante o século XX para atrelar a Avenida 

Senhor dos Passos à modernidade. A partir dos anos 70, com a implantação do CIS, a 
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 FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana. UFBA, Salvador, 1998. pag. 88.  
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 Para saber mais sobre o governo João Durval Carneiro ver: CORRÊA, Diego Carvalho. O futuro do 
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elite feirense buscou associar Feira de Santana à imagem da cidade industrial e do 

progresso.  

Não raras foram as ações no sentido de se modernizar a cidade de Feira de 

Santana. Nessa época, existia no centro da cidade, na Avenida Senhor dos Passos, uma 

feira livre semanal, conhecida como a Grande Feira. Na tentativa de livrar-se da 

imagem de um local não-desenvolvido e rural, o poder público municipal adota 

procedimentos para a retirada da maior feira-livre do centro da cidade. A grande feira, 

apesar de um símbolo cultural, chegou a seu fim após a objeção ostensiva das 

autoridades locais. A alegria dessa feira não durou tanto tempo. Em 10 de janeiro de 

1977, o Projeto Cabana 6 (projeto de transferência dos feirantes e barraqueiros da 

grande feira para o Cento de Abastecimento) executou seus objetivos e retirou a feira do 

seu local de origem, levando-a para um local mais afastado e de diferente dinâmica do 

seu já estabelecido espaço: o recém inaugurado Centro de Abastecimento.  

O Projeto Cabana, idealizado por Lindalvo Farias, Superintendente de 

Urbanização de Feira de Santana na gestão de José Falcão da Silva (1973 - 1977), foi o 

projeto responsável pela transferência. Essa transferência veio como resultado de uma 

série de queixas e acusações desprendidas especialmente pelo poder público e pelo 

interesse de particulares. Deocleciano apresenta quais foram as principais queixas que 

serviram como justificativa para que o poder público realizasse a transferência. 

Medieval; anti-higiência; poluidora; incompatível com o grau 
de desenvolvimento de Feira de Santana; causadora da evasão 
de 50% das rendas; número crescente de feirantes e pouco 
espaço disponível; provocava engarrafamento de veículos e 
problemas para a circulação de pedestres; atraía ladrões, 
aumentava o número de roubos e furtos; as barracas tinham 
“péssimo” aspecto e faziam concorrência “desleal”, “ostensiva” 
e de “baixo nível” com o comércio do centro da cidade; 
prejuízos para os estabelecimentos bancários e comerciais em 
geral por causa da instalação de barracas em frente deles; 
“péssimo” cartão de visita para o turismo; tornava “feia” a vida 
urbana de Feira de Santana. 58 
 

  A feira livre trazia uma serie de elementos inconciliáveis com a modernidade 

almejada, como a venda de produtos agrícolas, malabaristas, burros, carroças em pleno 

centro da cidade, peculiaridades que deviam ser relegadas, como nos aponta Oliveira:  
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Todas essas peculiaridades seriam relegadas diante dos atrativos do 
processo de transformações urbanísticas vivenciadas em Feira de 
Santana, a partir de 1970, com a implantação do Centro Industrial do 
Subaé (CIS) que trouxe consigo outras configurações sociopolíticas e 
econômicas proporcionando à cidade grande desenvolvimento no 
ramo industrial. Nesta perspectiva, o progresso e a modernidade se 
tornaram o alvo dos grupos que detinham o poder econômico e 
político porque a cidade ideal, do progresso, apresentava-se distinta da 
cidade real, e essa buscava cada vez mais se associar à 
industrialização. Não lhe cabia mais uma feira livre nas condições em 
que a mesma acontecia porque denotava feiúra, sujeira e falta de 
civilidade, como diziam os mais interessados no assunto. Ou seja, a 
feira livre se tornou um incomodo para a imagem da cidade. 59 

 

 Desse modo, o comércio, tradicional força da economia feirense, representava 

um atraso para as pretensões de modernidade. O jornal Feira Hoje em 1974 publicou 

matérias e reportagens que correspondem aos ideais almejados de modernização, 

urbanização e organização da cidade, rompendo assim com o passado comercial de 

Feira de Santana e valorizando a industrialização como uma nova esperança para a 

economia feirense:  

 

Não se pode mais retroceder, o comércio, por si só, não tem mais 
condições para manter o desenvolvimento que a cidade alcançou, o 
outro suporte, já que a agricultura é bem rudimentar, quase primária, 
está na industrialização, na euforia que se tem graças aos incentivos, 
que já estão ficando escassos em razão da paralisação de recursos.60 

 

O comércio, setor tradicionalmente importante na economia feirense, é tratado 

no texto como insuficiente para acompanhar os novos tempos da cidade e a agricultura 

como “rudimentar”, restando à industrialização a esperança de desenvolvimento.   No 

entanto, ao analisar os dados do IBGE sobre o pessoal ocupado no período de (1950 – 

1985), verifica-se que o setor comercial foi mais importante na questão da absorção de 

mão-de-obra do que o setor industrial, pois se em 1970 o pessoal ocupado girava em 

torno de 3.150 na indústria e de 5.897 no comercio, em 1985 o pessoal ocupado na 

industria era de 8. 183 e o pessoal ocupado no comercio era de 13. 82561. Desta forma, a 

tradição comercial da cidade, mostrou-se mais forte do que o desejo estampado nas 

páginas do Jornal Feira Hoje de transformar a indústria no grande mote econômico 
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feirense .Feira de Santana caracterizou-se desta forma num fenômeno que Milton Santos 

(1973)62 chamou de urbanização terciaria, comum em regiões subdesenvolvidas, 

inchando o setor terciário em detrimento dos outros setores, ou seja, tendo o setor 

terciário desempenhado um papel mais importante no processo de urbanização do que 

os outros.  

 O setor terciário foi o que teve papel principal no processo de urbanização 

feirense como vimos no parágrafo anterior. No entanto, a instalação do Centro Industrial 

Subaé, teve outros impactos no processo de urbanização feirense, como nos aponta 

Freitas:  

 

Podemos afirmar, que, mesmo levando em consideração a 
predominância das atividades econômicas comerciais, o CIS apresenta 
repercussões muito importantes para a urbanização feirense, pois 
impõe transformações na paisagem urbana da cidade. Localizando-se 
fora do perímetro urbano, proporciona expansão da malha urbana na 
porção sul da cidade, fazendo aparecer bairros residenciais de caráter 
proletário, intensificando assim o processo aqui discutido. A 
influência econômica é evidente quando sabemos que provoca 
impacto na renda da cidade. Além disso, uma nova categoria de 
trabalhadores industriais emerge na cidade, diante da implantação de 
um centro industrial, com características mais modernas, em relação 
as industrias antes existentes. Influencia ainda na implantação do 
campus universitário da Universidade estadual de Feira de Santana em 
1976 com alguns cursos voltados para administração e gestão 
econômica, antes inexistentes na antiga Faculdade de Educação. Para 
uma cidade que desempenhava outras funções econômicas, a chegada 
do CIS promove um novo impacto urbano. Outro aspecto que ser 
lembrado, está no projeto em fase de implantação com o Shopping 
Center Iguateni, que talvez não justificasse a sua presença em Feira de 
Santana, se caso aqui não estivesse presente um centro industrial 
importante63.  

 
 No texto acima, Freitas chama atenção para o fato de que o CIS desenvolveu 

outros fatores na urbanização feirense, como a urbanização da região sul da cidade, o 

surgimento de uma nova categoria de trabalhadores industriais, influência na 

implantação de um campus universitário, além de conjecturar de que o projeto de 

implantação do Shopping Center Iguatemi para Feira de Santana foi justificado graças a 

existência de um centro industrial importante na cidade. Diante desses fatores elencados 

pela autora e pelo o que já foi discutido até aqui a cerca da implantação do CIS, não 

podemos deixar de frisar que apesar do setor comercial ser o grande impulsionador da 
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economia feirense rumo à urbanização, o Centro Industrial Subaé provocou impactos 

significativos no processo urbanizador feirense a partir da década de 1970.  

O crescimento verificado nas linhas anteriores gerou uma grande demanda por 

moradias. Em Feira de Santana, esse fenômeno também se efetivou, principalmente nas 

décadas de 1950 e 1960 com o crescimento da sua população e, na década seguinte, 

com a implantação do Centro Industrial Subaé. Para resolver este problema de demanda 

por moradia, o governo federal realizou a implantação de conjuntos habitacionais, 

destinados principalmente para a população de baixa renda, fenômeno de cunho 

nacional, que também desembocou em Feira de Santana. 64. Neste período, é que se cria 

o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que é sustentado pelos recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e pelo Banco Nacional de Habitação (BNH65). 

O BNH ficava responsável pela a formulação, gestão e execução da política 

habitacional. No Brasil, criou-se então, uma série de órgãos para promoverem a 

construção de conjuntos habitacionais como o INOCOOPs as Companhias de Habitação 

(COHABs), sendo que na Bahia, a empresa correspondente foi a URBIS (ARAÙJO; 

FERNANDES, 2010 apud SANTO).  66Segundo Santo, na Bahia, as três principais 

“financiadoras” de conjuntos habitacionais foram a URBIS, a INOCOOP e a CEF. 

Essas três visavam atender uma população com condição de renda um pouco superior a 

do PLANOLAR, sendo estes não tão periféricos assim, não atuando em bairros de alta 

renda, como o SIM e outros sem infraestrutura básica, como o 35° BI, Subaé, Aeroporto 

e o próprio Santo Antônio dos Prazeres.67 

“A URBIS foi construída como sociedade de economia mista pela Lei Estadual 

n° 2114, de 4 de janeiro de 196568” . Apesar do seu inicio ter uma atuação mais em 

Salvador, a partir de 1967, no governo Luis Viana Filho, teve como principal objetivo 

planejar, estudar e executar a política habitacional para todo o Estado da Bahia69, 

vinculado à política do BNH, visando atender a demanda de uma população de 
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possuidora de 1 a 3 salários mínimos. Como único agente do Sistema Financeiro de 

habitação (SFH) no Estado, a URBIS atuou de forma preponderante, na construção de 

conjuntos habitacionais, sendo que no interior Feira de Santana é evidenciada, pois nela 

chegou a ser implantada quase 11 mil residências. Em Feira de Santana, a atuação da 

URBIS se materializou através de conjuntos como Feira I, Feira II, Feira III, Feira IV, 

Feira V, Feira VI, Feira IX e Feira X. 70 

A INOCOOP objetivava alcançar um grupo social que possuísse um poder 

aquisitivo um pouco mais elevado que o do URBIS, sendo destinados a famílias com 

renda entre 5 a 8 salários mínimos.  Consistiam em sua maioria de funcionários 

públicos, militares e profissionais liberais. A primeira cooperativa da INOCOOP foi 

criada na cidade de Feira de Santana em 1969. Em duas décadas entregou 13 conjuntos, 

realizando mais de 3.500, sendo que as estruturas físicas das unidades possuíam uma 

qualidade melhor do que o da URBIS e os tipos de habitação variam entre casas e 

apartamentos. Quanto aos apartamentos, são locados em edifícios de quatro pavimentos, 

apresentando um estilo simples. Os conjuntos desde órgão são menos periféricos que os 

da URBIS e a infraestrutura, notadamente a rede viária e de serviços, sempre foi melhor 

e mais articulada. Neles só existem ruas, não possuindo caminhos como o da URBIS. 71 

A construção de conjuntos habitacionais pela Caixa Econômica Federal (CEF) 

possui características diferentes dos outros órgãos anteriores. Além de absorver as 

atribuições do BNH, a CEF foi beneficiada pela diminuição do estado na Política 

Habitacional, devido à adoção dos ideais neoliberais por parte dos governos brasileiros 

da década de 1990. A CEF evitou financiar a construção de condomínios destinada ao 

publico de baixa renda, provocando desta forma uma diminuição da habitação popular 

por este sistema. A Caixa Econômica Federal administra as transferências de benefícios 

como os do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), que acabou se tornando 

uma importante fonte recurso para a aquisição de habitações. Por ser um órgão 

controlado mais por empresário do ramo imobiliário, este órgão construiu habitações 

mais diferenciadas para atender as exigências de uma população exigente.  

Já o Plano Municipal de Habitação Popular (PLANOLAR), que foi criado pela 

Lei n°. 825 de 1977, objetivava favorecer o acesso da população mais pobre à casa 

                                                           
70 SANTO, 2012, pág 163.  
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própria OLIVEIRA e FADUL (2009) apud RIBEIRO72. A prefeitura ficou responsável 

pela doação de lotes, fornecimento de material de construção e apoio técnico, mas a 

construção ficou na responsabilidade dos beneficiados OLIVEIRA; COSTA NETO, 

2006 e OLIVEIRA 2003 apud SANTO 20012. 73  

Estes quatro órgãos construtores agiram sobre Feira de Santana e levantaram 

uma série de conjuntos habitacionais na cidade, espalhando a malha urbana da mesma.  .  

O presente trabalho possui seu recorte temporal na década de 1990, portanto não 

tratamos aqui sobre as políticas habitacionais depois desse recorte.  

Na figura 01, podemos acompanhar a evolução da manha urbana feirense. 

Tomando como base um mapa elaborados po SANTO, focaremos nossa analise mais na 

expansão em direção à região leste, onde se localiza o bairro Santo Antônio dos 

Prazeres.   
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No mapa da figura 

1940, encontra-se ainda relativamente distante da Lagoa Grande, tendo seu limite na 

atual Av. Maria Quitéria, como nos conta SANTO : 
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 Evolução da mancha urbana de Feira de Santana das origens a 2003.

Figura 0174 

 

da figura 01, podemos perceber que a mancha urbana até a década de 

se ainda relativamente distante da Lagoa Grande, tendo seu limite na 

atual Av. Maria Quitéria, como nos conta SANTO :  

                   

Evolução da mancha urbana de Feira de Santana das origens a 2003. 
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Na parte central da cidade, em direção à Leste, há o 
aparecimento de três novos eixos de expansão, justamente na 
região do Tabuleiro Interiorano, onde até o momento, só 
existiam chácaras, são elas: Rua Dr. Sabino Silva; Avenida 
Getúlio Vargas e Rua Cristóvão Barreto. Todas têm o seu limite 
à leste com, o que é atualmente a Avenida Maria Quitéria, mas 
que ainda não estava consolidada75.  
 

 

Quase 30 anos depois, em 1967, portanto depois da abertura e pavimentação de 

rodovias, percebemos a evolução dessa mancha urbana sobre a cidade, avizinhando-se 

com a Lagoa Grande ., Através do mapa, podemos perceber que em 1986 a mancha 

urbana já ultrapassou a Lagoa Grande e atingiu algumas áreas do bairro Santo Antônio 

dos Prazeres e, por fim, em 2003, três anos após o recorte temporal da presente 

pesquisa, percebemos outro pequeno avanço no bairro.  

.  

 

BREVE HISTÓRIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO DOS PRAZERES 

 

A origem do bairro, segundo Silva, remonta aos idos de 1892, quando chegaram 

pelas bandas da atual região do Santo Antonio, antiga Fazenda Muricy, duas ex- 

escravas por nomes Maria dos Prazeres e Delfina, que traziam consigo uma trouxa com 

seus pertences, uma sineta e uma imagem de Santo Antonio. A origem do nome do 

bairro está ligado a fusão do nome de uma das ex-escravas, Maria dos Prazeres, com o 

nome da imagem do santo que elas tanto veneravam: Santo Antônio, nascendo daí a 

atual denominação do bairro Santo Antonio dos Prazeres. Após o falecimento das duas 

ex-escravas, foi erguido uma capela para abrigar a imagem do Santo Antonio. A 

proprietária das terras onde Maria dos Prazeres e Delfina se fixaram, dona Francelina 

Teixeira Santa Rosa doou uma um terreno a Paróquia de Santana para que fosse 

construída uma igreja em devoção ao padroeiro do bairro, no entorno desta igreja,76 a 

comunidade foi se desenvolvendo, como aponta o jornal Feira Hoje de 1992:  

 

com mais de um século de existência, o bairro Santo Antonio dos 
Prazeres, situado em zona periférica da cidade, às margens da avenida 
contorno, nasceu de uma grande fazenda: Murici, propriedade da 
família Cerqueira, que doou o terreno para a construção da igreja do 
santo padroeiro, dando origem ao nome do bairro. Hoje com cem anos 

                                                           
75

 SANTO, 2012, pág 137.  
76

 Silva, 2000, pág 17.  



38 
 

de história, Santo Antonio possui uma população estimada 4.500 
habitantes entre homens mulheres e crianças. 77 

 

 O jornal apesar de citar a doação de terra da família Cerqueira para a construção 

da igreja, não associa a origem do nome à ex-escravas como aponta a tradição oral, 

dando a entender ao leitor que a origem do nome é somente por causa da igreja dedicada 

a Santo Antonio, ficando a palavra “Prazeres” sem sentindo. Em 2012, os moradores 

mais antigos do bairro Santo Antonio dos Prazeres compuseram um hino em 

homenagem aos 90 anos de inauguração da Capela dedicada ao Santo casamenteiro:  

 
Há muitos Anos existia uma fazenda                                       
Uma fazenda chamada Murici 
Maria dos Prazeres e Delfina eram escrava 
Que começaram a residir ali 
Elas traziam uma trouxa amarrada 
Com a imagem do querido Santo Antônio 
 
Os moradores gostaram de saber 
Logo fizeram uma casinha e elas passaram a viver (bis) 
Ó salve o grande Santo Antônio 
Eu vim aqui pra te homenagear 
13 de junho é o seu grande dia 
E com amor nós vamos festejar (bis) 78 
 

 O conteúdo da letra do hino coaduna com o resgate através da História 

oral feita por Silva em relação às ex-escravas “fundadoras”. No entanto, o trecho do 

jornal deixa muito claro a tradição da família Cerqueira sem fazer menção às mulheres 

negras que seriam as responsáveis em denominar o bairro e pioneiras em morar no lugar 

que mais tarde se tornou bairro, se esta omissão não foi por falta de informação, nota-se 

o não interesse do Jornal em reiterar protagonismos para as duas mulheres negras, e sim 

a força de uma tradicional família dona de terras.  Não obstante, o hino que foi feito 

pelos moradores mostra protagonismos das negras Maria dos Prazeres e Delfina, talvez 

pelos que compuseram o hino, serem mais próximos das condições sociais das negras, 

em detrimento a família Cerqueira.  

Segundo Silva (2000), os moradores do bairro começaram a possuir uma maior 

noção de pertencimento com o bairro, quando os trabalhadores locais organizaram um 

time de futebol amador,o Olaria, em meados do final da década de 1930. Atrás dessa 

organização, eles puderam estabelecer formas de relações mais próximas, chegando a 

reivindicar à Paróquia Santana um terreno para construção da sua sede, terreno este 
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concedido. Na construção dessa sede, os moradores contribuíram com matérias e mão-

de-obra, permitindo uma maior interação entre os moradores. Após a construção da 

sede, esta não apenas serviu para o futebol, como também para festas e outras formas de 

entretenimento.  79 

Nos idos de 1957 é inaugurado em Feira de Santana, o seu primeiro sistema de 

abastecimento de água.80 De acordo com Oliveira (2008), Feira já era uma cidade 

importante há algum tempo, mas carecia de um sistema de abastecimento de água que 

atendesse as demandas da população e da desejada modernidade que se desenvolvia, 

sendo muito comum no centro da cidade a existência dos aguaceiros, vendedores 

ambulantes de água:  

                                    

                                      [...]A inexistência do serviço de água tratada até quase o final dos 
anos cinqüenta, fazia com que os burros e jericos se tornassem peças 
importantes para o abastecimento de agua na cidade(...)O precioso 
liquido era vendido pelos os aguaceiros. Através de cargas 
transportadas em burros e/ou jumentos, eles ofereciam seus 
préstimos para terceiros, utilizando-se de animais de sua propriedade 
ou alugando-os. 81 

 

  A conclusão da instalação do primeiro Sistema de Abastecimento de Água de 

Feira de Santana (SAMA) aconteceu sob a administração do prefeito João Marinho 

Falcão, recebendo a visita do então presidente da república Juscelino Kubitschek no dia 

da sua inauguração em 26 de janeiro de 1957, segundo o Jornal Folha do Norte82.  Logo 

abaixo está uma foto do dia da inauguração do S.A.M.A:  
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Figura 2: 83 

 
                                            Fonte:http://oliveiradimas.blogspot.com.br/2013/07/quando-o-presidente- 

juscelino.html 

Pode-se notar nesta figura 2 o nome do estabelecimento: Dr. Carlos Valadares, 

e a presença de militares no evento. A despeito de já no seu início ser insuficiente para 

as demandas da cidade84, a construção do S.A.M.A foi responsável para uma maior 

notoriedade do Santo Antonio dos Prazeres, uma vez que este, localizado nas 

proximidades da Lagoa Grande, estava próximo de um grande empreendimento.85  

 De acordo com Silva, em fins da década de 1960, com o surgimento do 

Movimento de Organização Comunitária (MOC), que objetivava a criação de centros 

comunitários que incentivasse a busca dos cidadãos por seus direitos, abre-se a 

oportunidade de fundar uma associação de moradores no Santo Antonio dos Prazeres. 

Na busca por uma sede para a tal associação, os moradores resolve revitalizar o antigo 

espaço da Sede dos Lavradores. Desta forma, Silva (2000) chama a atenção para o fato 

de que foi a organização criada com fins desportivos no final da década de 1930 que 

abriu o precedente de mobilização popular no bairro. Uma vez criada, a Associação dos 

Moradores do Santo Antonio dos Prazeres (AMOSOP), em meados de 1971, passa a 

diagnosticar problemas e necessidades do bairro e propor as respectivas soluções como 

construção de chafariz, curso de culinária, campanha médica preventiva, organização do 

time de futebol com jovens entre outras coisas. Com a criação da AMOSAP, o bairro 
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ganha mais representatividade e consolida um processo de maior integração entre os 

moradores iniciado em fins da década de 1930.  8687 

No inicio da década de 1980, o jornal O Grito da terra, periódico de cunho 

voltado para as classes mais populares, abriu um espaço para as organizações 

comunitárias da sociedade feirense expor seus problemas e interesses. Neste espaço, foi 

publicado um texto assinado pela a diretora da AMOSAP, Vera Lúcia, que ao reclamar 

dos problemas de infra-estrutura do bairro, apresenta um pouco do quadro social da 

época:  

 

A AMOSOP – Associação dos Moradores do Santo Antonio 
dos Prazeres vem desenvolvendo um trabalho comunitário, onde se 
discute os problemas existentes no bairro como água, luz, escola, 
transportes e.t.c. e tenta encaminhar através de comissões e abaixo-
assinados aos órgãos competentes. Fazem parte da Associação os 
jovens, as donas de casa, que além de discutir os problemas do bairro, 
discutem também custo de vida, situações dos trabalhadores pobres 
que não ganham o suficiente para viver, promove festas, teatro, 
quadrilhas e.tc. Por isso foi criada a Despensa Comunitária, onde os 
sócios contribuem mensalmente daí se compra os gêneros de maiores 
necessidades para ser vendidos a eles mesmos. 88 

 

 O fragmento deste jornal nos fornece um panorama sobre a realidade do bairro. 

De acordo com este relato, verificamos que a expansão urbana feirense não tinha 

chegado efetivamente no bairro Santo Antonio dos Prazeres ainda, e a realidade que se 

apresentava era de uma carência dos setores infra-estruturais mínimos como: “água, luz, 

escola, transportes e.t.c.” O trecho do jornal, ainda nos mostra que a AMOSAP é 

composta basicamente de jovens e mulheres, para discutir problemas e festividades do 

bairro. Além disso, foi criada no bairro uma espécie de reserva de dinheiro, para suprir 

maiores necessidades de gênero dos sócios da AMOSAP, percebe-se aqui a criação de 

laços de solidariedades entre os membros desta associação de moradores.  

Na segunda metade da década de 1980, o bairro passa a sofrer algumas 

mudanças. Se no final da década de 1950 foi a construção do S.A.M.A a obra pública de 

maior porte na proximidades do bairro, na década de 1980, a construção do aeroporto na 

região leste da cidade, vizinho ao bairro aqui supracitado, foi a grande obra da vez. 

Inaugurado no dia 31 de março de 1985, o aeroporto foi um projeto do então 

governador do estado João Durval Carneiro, projeto este que ele já ansiava desde a 
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época em que foi prefeito de Feira de Santana como declarou para o Jornal Feira Hoje. 

Juntamente com o aeroporto, que recebeu o nome de João Durval Carneiro, foi 

inaugurada a Avenida Antonio Sergio Carneiro, nome do filho de João Durval, para 

ligar a avenida de contorno com o novo aeroporto, aproveitando a antiga estrada que dá 

acesso à Jaíba e Coração de Maria, ou seja, a BA-503 89
 

           

 

Foto 1: 90 

 
                Foto: Feira Hoje 01/04/1985 91 

 

A movimentação de pessoas no dia da inuaguração do aeroporto foi inetensa, conforme 

podemos conferir na foto acima. Além da construção do aeroporto na fronteira leste do bairro, e 

da Avenida Antonio Sergio Carneiro, a Escola Estadual Durvalina Carneiro também foi criada 

em 198592.  Segundo a AMOSAP, esta possuía, no final do ano de 1981 uma escola “Pré-

Escolar onde freqüentavam 40 alunos de 30 famílias.93” Com estas escolas, diminuiu a 

necessidade de estudar fora do bairro. 94 

O PLANOLAR - Programa municipal que visava o incentivo e a ajuda da 

construção da casa própria, tendo a prefeitura como fornecedora de alguns materiais e 

construtora de partes inicias de uma casa - foi outro projeto que alcançou o bairro, 
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desenvolvido no inicio da década de 1980 na administração do prefeito Colbert Martins 

da Silva95. No Santo Antonio dos Prazeres foram construídas com a ajuda do 

PLANOLAR cerca de 123 casas96. A estrutura e aparência do bairro foram se 

modificando ao longo da década de 1980, recebendo novas casas, escolas e outras obras 

públicas que contribuíram para uma nova configuração física do bairro.  

Na década de 1990, o bairro Santo Antonio dos Prazeres ganha as páginas do 

Jornal Feira Hoje, por causa do seu problema de infraestrutura precária ou completa 

falta da mesma. Ao analisar a natureza desse jornal, Monteiro percebe a sua clara 

intenção em defender um ponto de vista que relaciona uma idéia de modernização com 

a indústria e o progresso: “Em 1970 foi criado o jornal Feira Hoje. Comparado ao outro 

tradicional periódico de Feira de Santana, o Folha do Norte, guardava especificidades 

que o ligavam visceralmente ao projeto de modernização industrializante da cidade97”, 

ou seja, o Jornal Feira Hoje desde seu surgimento, já trazia em seu bojo a defesa de uma 

modernização ligada a uma idéia de progresso, deixando inclusive explicitado no seu 

editorial estas intenções. 98 

Após 20 anos da publicação da primeira edição do Feira Hoje, a malha urbana 

feirense ainda não tinha chegado efetivamente no bairro Santo Antonio dos prazeres. 

Em 1990 é publicada uma matéria especial no jornal Feira Hoje sobre o bairro, e 

percebemos que o ideal de progresso ainda é perseguido pelo supracitado periódico, 

como podemos perceber no recorte do título desta matéria:  
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05/ 09/1970, p. 2. 
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Foto 299 

 
Fonte: Jornal Feira Hoje, 13/ 12/ 1990. Pág 6 
 

Na primeira capa desta edição do Jornal Feira Hoje, anuncia-se esta matéria com 

a seguinte manchete: “Santo Antonio: um bairro esquecido”. No seu conteúdo, ela 

expõe toda a falta de infra-estrutura do bairro aqui estudado: 

 

Praticamente esquecido pela administração municipal, o bairro Santo 
Antônio dos Prazeres, situado na rótula do aeroporto João Durval 
Carneiro, vive num gritante contraste com os luxuosos motéis 
instalados nas redondezas. Sua população. Composta na maioria por 
gente humilde da cidade, enfrenta diversas dificuldades no dia-a-dia 
do bairro, com a carência de transporte coletivo, serviços médicos, 
lazer e até mesmo fornecimento de água, que leva muito tempo para 
atingir as residências instaladas nas partes mais altas.  
Há 26 anos morando no bairro, a dona-de-casa Ana dos Santos, de 49 
anos de idade, residente na Vila Prata, número 72, reclama que ao 
longo desse tempo todo poucas coisas mudaram. 100 

 

Ao longo da reportagem, apresenta-se um bairro carente em diversos setores 

como: água, transporte, saúde, lazer, além de registrar o caráter humilde da maioria dos 

moradores do bairro.  O depoimento da moradora Ana dos Santos chama atenção pelo 

fato de ela residir no local há 26 anos e dizer que “ao longo desse tempo todo poucas 

coisas mudaram”, 101ou seja, se a matéria é de 1990, a moradora chegou ao bairro por 

volta 1964 e segundo a sua percepção, o bairro não mudou quase nada. Se tomarmos 

como verdade a declaração da moradora, percebemos que os impactos sofridos pelo 

bairro mesmo após as transformações citadas neste capítulo, foram mínimos.   

Após um ano e dois meses, da referida matéria comentada acima, o jornal Feira 

Hoje lembra novamente que o bairro é esquecido, estampando desta vez a manchete: 

“Bairro reclama o esquecimento das autoridades102”. Se na matéria analisada no 

parágrafo anterior, segundo uma moradora, durante 26 anos o bairro pouco mudou, em 
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um ano e dois meses depois não seria estranho que a situação se mantivesse, tanto que o 

tema da reportagem era o mesmo, ou seja, a falta de infra-estrutura do bairro: 

 

Ao chegar no bairro Santo Antonio dos Prazeres a primeira 
impressão é que o local está abandonado. Mato crescendo por todos os 
lados, sujeira e lama no meio das ruas, esse é o panorama geral do 
bairro. Até na praça da Igreja, um dos lugares mais preservados pela 
comunidade, o descuido é a marca principal. Onde deveria existir um 
jardim, as crianças transformaram em campo de futebol. 103 

 

Além dos problemas citados: a precariedade do prédio da escola, a lama que 

atrapalha a circulação de veículos e pedestres, o saneamento básico inexistente, o 

abastecimento de água precário, violência, iluminação defasada, falta de segurança e 

posto de saúde também são mencionados como problemas do bairro104. Em 1995 outra 

reportagem é publicada no referido Jornal, sinalizando praticamente os mesmos 

problemas infarestruturais do bairro105. Tudo isso acaba por desvalorizar o valor do 

bairro e favorecer a instalação de casas de prostituição, pois de acordo com Espinheira:  

 

[...] por seu caráter divergente, a prostituição não pode localizar-se 
livremente como as demais atividades legitimadas, devido às pressões 
sociais gerais e a policial em particular, que obrigam-na a restringir-se 
a locais que não apresentam maiores interesses imediatos para o 
sistema, isto é, que não tem valor econômico elevado e não permitem 
um contato mais direto com os grupos sociais situados nos estratos 
mais elevados da estratificação social. 106 

 

 
As características precárias apresentadas no bairro aqui estudado, como a falta 

de infra-estrutura mínima e o seu distanciamento do centro da cidade, faz com que o 

valor econômico do bairro reduza bastante e os grupos sociais mais elevados repudiem 

morar numa área dessas, ou seja, o Santo Antonio dos Prazeres apresenta as condições 

teorizadas por Espinheira, para que seja um lugar favorável às práticas da prostituição, 

explicando dessa forma a existência de vários prostibulos no bairro na década de 90. No 

entanto, apesar de ser considerado favorável para “atividade prostitucional”, o jornal 

silencia-se sobre a prostituição nas matérias de panorama geral sobre o bairro.  
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 “Prefeitura é chamada a socorrer o S. Antônio” Jornal Feira Hoje, 27/ 07/ 1995, pág 4.  
106 ESPINHEIRA, Gey. Divergência e Prostituição. Salvador, Tempo Brasileiro; Salvador: Fundação  
Cultural do Estado da Bahia, 1984. pág 61.  



46 
 

 

3. A PROSTITUIÇÃO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DOS PRAZERES 

 

3.1 A MORAL SEXUAL PRESENTE NO JORNAL FEIRA HOJE NA DÉCADA 
DE 1990.  

 

Comumente, vemos autoridades de diversos âmbitos combaterem ou omitirem a 

existência da prostituição.? Essa situação faz-nos refletir sobre o porquê dessa prática, já 

tão arraigada em nossa sociedade, ainda ser considerada algo “sujo”, “ruim”, 

“pecaminoso”, entre outros adjetivos pejorativos que a denominam diariamente. Para 

entender melhor o porquê da presença dessa visão acerca da prostituição na sociedade 

ocidental e a sua reprodução em discursos jornalísticos, é preciso entender 

primeiramente que a prostituição circunscreve-se numa esfera maior, que a da 

sexualidade107. Uma vez que, entende-se por sexualidade uma construção que cada um 

faz de si relacionado à cultura que está inserido [nota] e que esta cultura está imbuída de 

valores que foram socialmente construídos, a reprodução de preconceitos consiste na 

naturalização destes valores, como nos assinala Chauí108:  

Freqüentemente, não notamos a origem cultural dos valores éticos, do 

senso moral e da consciência moral, porque somos educados 

(cultivados) para eles e neles, como se fossem naturais ou fáticos, 

existentes em si e por si mesmos. Para garantir a manutenção dos 

padrões morais através do tempo e sua continuidade de geração a 

geração, as sociedades tendem a naturalizá-los. A naturalização da 

existência moral esconde, portanto, o mais importante da ética: o fato 

de ela ser criação histórico-cultural109.  

 Assim entendido o comportamento sexual ultrapassa o ato em si e se inscreve no campo 

histórico-cultural, sendo a prostituição um reflexo desse comportamento sexual construído 

                                                           
107 Segundo  Villela & Arilha (2003)  a sexualidade é definida como: um conjunto de fantasias e idéias 
que cada um constrói sobre si, que leva ao gozo e é relacionado à cultura. E de que a sexualidade não só 
faz referência ao ato sexual com suas sensações corporais mas também ao discurso em torno dessas 
sensações e ainda às normas de permissão e interdição da experiência ou do ato que provoca tal 
sensação.in VILLELA, W.V.; ARILHA, M. Sexualidade, Gênero e Direitos Sexuais e Reprodutivos. In: 
BERQUÓ. E. (org) Sexo e Vida: paronama da saúde reprodutiva no Brasil. Campinas: Unicamp, 2003. p. 
95-149. 
108

 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. Ed. Ática, São Paulo, 2000. 
109

 (Op cit) CHAUÍ, 2000, pág 432.  
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socialmente. Segundo Sacramento110, a construção da sexualidade que envolve a prostituição, 

perpassa pela afirmação dos clientes da sua masculinidade. Desse modo, uma serie de costumes 

que envolvem a prostituição são moldados sob o prisma de atender as demandas sexuais de uma 

masculinidade que visa o desenvolvimento pleno das potencialidades da sexualidade do homem 

através do extravasamento do sexo com prostitutas. Esta afirmação da masculinidade é 

reforçada pela reprodução irrefletida da idéia de que a mulher é o sexo frágil e o homem o ser 

biologicamente forte, idéia esta, que é fruto da permanência de um discurso médico pautado 

numa moral judaico-cristã que almeja um ideal de sexuliaddae feminina caracterizado pela 

fidelidade e virgindade voltado para o matrimônio111. Toda essa construção histórica sobre a 

sexualidade feminina e a masculina acaba por produzir imagens sobre a prostituição que a 

estigmatiza como o oposto do almejado na nossa sociedade e a construção da idéia de que a 

prostituta possui uma sexualidade “doente” pareça natural.  

A moral sexual respaldada pelo discurso médico encontra espaço nas páginas do 

Jornal Feira Hoje ao longo da década de 1990. Em outubro de 1995, é publicado um 

texto que versa sobre o aumento do numero de mulheres contaminadas pela Aids, 

baseado em depoimentos da médica Adenilda Martins, aponta o reconhecimento da 

existência desta doença e o uso da camisinha como caminhos para a reversão desde 

quadro entre as mulheres112. Não obstante, a médica vai além em seu depoimento e 

elenca outras medidas a serem tomadas no combate a Aids: “A redução do número de 

parceiros e a valorização da fidelidade são também pontos primordiais defendidos pela 

médica para a redução da Aids113”.  A valorização da fidelidade, como arma no combate 

a aids, é uma amostra da permanência de um pensamento em que o conhecimento 

médico impõe-se como parâmetro cientifico sobre preceitos morais socialmente 

construídos114. Após dois anos da publicação do comentado texto, o Jornal Feira Hoje 

publica um outro texto novamente sobre a questão do aumento do número de mulheres 

contaminadas pelo o vírus da AIDS. Neste novo texto, também tomando por base 

                                                           
110 SACRAMENTO, Octávio. Gigantes com pés de barro: Sobre as ambiguidades que permeiam a 
(des)construção da masculinidade entre os clientes da prostituição transfronteiriça ibérica.  Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro. s/d   
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 ALVES, 2010. Pág 4 e 5.  
112  Jornal Feira Hoje, 05/ 10/ 1995 pág 10.  
113 Jornal Feira Hoje, 05/ 10/ 1995 pág 10.  
114 Sobre o ideal de fidelidade feminina ver: SANTANA, Nélia. A prostituição feminina em Salvador 
(1990-1940). Salvador, UFBA, 1996. / RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição e códigos da  
sexualidade feminina em São Paulo (1890 – 1930). São Paulo: Paz e Terra. 2008./ ENGEL, Magali. 
Meretrizes e doutores: saber médico e prostituição no Rio de Janeiro (1840-1890). São Paulo: 
Brasiliense, 1989./ OLIVEIRA, Matteus Freitas de. Princesas do sertão: o universo trans entre o espelho e 
as ruas de Feira de Santana. Salvador, UFBA, 2010.  
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depoimentos da médica Adenilda Martins, a imposição do saber médico sobre a moral 

também fica evidente:  

 

A liberdade sexual conquistada pelas mulheres nos últimos 
anos aliada à desinformação ou na falta de consciência são principais 
responsáveis pelo aumento no número de casos de AIDS em pessoas 
do sexo feminino. Em menor escala o problema também é causado por 
maridos infiéis contaminados por outras mulheres. [...] A recusa de 
homens para com o uso do preservativo camisinha é outro fator 
apontado pela médica Adenilda Martins, principalmente no que diz 
respeito a prostitutas115.   

 
Neste trecho do jornal podemos perceber que o avanço da “liberdade sexual 

conquistada pelas as mulheres”, aliada a “falta de consciência” é vista como um dos 

fatores principais para a propagação da Aids nas mulheres, convertendo uma conquista 

histórica das mulheres116 em algo negativo punido pela Aids. É interessante notar no 

discurso da médica como o comportamento sexual masculino não é condenado, apenas 

aponta para a resistência masculina no uso de preservativos em seus encontros com 

prostitutas numa aceitação tácita da conduta masculina de ter mais de uma parceira 

sexual. A construção da imagem de que o contagio da AIDS dá-se através das 

prostitutas esquematiza essas mulheres reforçando por tabela sua condenação moral. No 

texto da medica só as mulheres são condenadas. Barros ao estudar a prostituição em 

Belo horizonte e tomando como fonte uma pesquisa efetuada pela organização não-

governamental Musa (Mulher e Saúde) de Belo Horizonte em 1999, desmente certas 

“verdades” médicas: 

 
São praticamente unânimes as respostas acerca do uso de 
preservativos nos atos sexuais com estranhos. A pesquisa vem 
corroborar o que estudiosos de saúde pública não cansam de afirmar, 
que as prostitutas há muito não fazem parte dos grupos de risco 
responsáveis pela disseminação da AIDS.[...] As práticas 
prostitucionais  jamais deixarão de ser um desafio que enfrentam as 
ciências sociais e as chamadas ciências da saúde. Condenadas no 
passado por médicos e criminólogos, a prostituição, notadamente a 

                                                           
115 Jornal Feira Hoje, 09/ 11/ 1997 pág 3.  
 
116 Sobre conquistas na sexualidade feminina ver: OLIVEIRA, Alexandra. Prostituição feminina, 
feminismos e diversidade de trajetórias. Porto, UP, 2013/ CARVALHO, Débora Jucely. A conquista da 
cidadania feminina. São Paulo, UNIESP, 2011/ SANTOS, Jucélia Bispo dos. Novos movimentos sociais: 
feminismo e a luta pela igualdade de gênero. Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 9, p. 81-91, 
fevereiro,2011/ MESQUITA,  Cecília Chagas de. O movimento feminista e suas conquistas: a saúde da 
mulher na Nova República. Niterói, UFF, 2007. WOITOWICZ, Karina Janz. Pílulas, controle sobre o 
corpo e autonomia reprodutiva: o debate sobre políticas.  
de contracepção da imprensa alternativa feminista nos anos 1970/80. UNICENTRO, Guarapuava, 2010.  
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feminina, não deixou nos dias atuais de ser condenada por psicólogos, 
assistentes sociais e profissionais ligados à saúde coletiva. Se no 
passado as prostitutas foram vítimas de acusações devido à sífilis e a 
gonorréia, não faz muito tempo que foram acusadas de disseminarem 
a AIDS.117 

 
 Barros ao analisar a relação da AIDS com a prostituição mostra através de 

pesquisa que não há uma relação direta entre as mesmas, como indica o depoimento da 

médica Martins para o jornal. Barros ainda nos diz que a prostituição não deixou de ser 

condenada por profissionais ligados à saúde pública. O texto do Jornal Feira Hoje 

demonstra a permanência de um pensamento antigo que liga a prostituição diretamente 

a idéia de doença118, e que sob a tutela médica propaga a cristalização de preconceitos 

entre os seus leitores. 

A naturalização de costumes sexuais pelo viés médico, parece ser uma constante 

mesmo nas páginas do Jornal. No calor da polêmica sobre a prostituição infantil que 

Feira de Santana vivenciava em 1995, o médico-ginecologista Dr. Drange M. de 

Amorim, publicou um texto sobre as possíveis causas da prostituição infantil seria a 

despertar da sexualidade precocemente em “meninas, meninotas e mocinhas” [nota] 

provocada por programas de televisão, pelas revistas e jornais que expõe uma 

pornografia explicita à disposição e sem qualquer controle, “levando mesmo a sua 

incitação”119. Ao caracterizar a natureza dessa sexualidade Dr. Amorin afirma: 

“Praticamente todas as publicações populares do Brasil exploram a sexualidade nos seus 

aspectos mais anti-sociais, anti-civilizados e anti-normais120”. Para o nosso medico 

portanto haveria duas práticas sexuais, a normal e a anormal, assim expresso seu visão 

sobre a sexualidade humana parte de um viés extremamente enviesado por uma binária 

moral, visão esta responsável pela marginalização de grupos minoritários como os 

homossexuais, travestis e prostitutas121 que comporiam a sexualidade anormal e 

tomando a heterossexualidade como normal. A divisão da sexualidade numa ordem 

binária normal-anormal é antes de tudo mais nociva para a propagação da prostituição 
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infantil por que reforça a heterossexualidade que, na sua forma de expressão do desejo, 

é quem consome a prostituição infantil pois os homens se afirmam pelo sexo que é um 

importante elemento da construção social da masculinidade, assim para que esta se 

afirme ele irá praticar sexo com mulheres independentes da sua idade.  A divulgação de 

pornografia explicita nas mídias seria mas uma conseqüência da masculinidade vigente 

do que uma causa.  

A liberdade que algumas famílias dão  as filhas é apontada também pelo médico 

como uma das causas da prostituição infantil. Mas uma vez a visão conservadora  do 

médico ganha relevo como argumento científico, reforçando a visão de que o espaço 

público não é para as mulheres, pois nesse ela seria contaminada e se perderia vitima da 

sua sexualidade débil reafirmando os papeis tradicionais da mulheres como 

eminentemente ligado ao domestico e a casa único lugar seguro para elas.   O Doutor 

Amorim, utiliza-se portanto de argumentos pífios para apontar as causas da prostituição 

infantil122, utilizando-se somente da sua formação de medico ginecologista para emitir 

opiniões a cerca de um fenômeno social.   

Em novembro de 95, o jornal Feira Hoje publicou uma matéria sobre uma 

cerimônia de entrega de “diplomas” para pessoas que participaram de um Centro de 

Recuperação Evangelico denominado Desafio Jovem123. Segundo o jornal, apareceram 

para receber o diploma ex-ladrões, ex-drogados, ex-travestis e ex-prostitutas; que, de 

acordo com o desafio Jovem estas pessoas ao receberem o tal diploma estavam aptas a 

conviver novamente em sociedade sem problemas. Dentre os testemunhos expostos no 

jornal, podemos analisar o de Maria da Glória:  

Maria da Glória Santos da Silva, 21 anos, natural de Itiúba e 
residente em Salvador, disse que começou a prostituir-se de graça e 
com amigos, sendo desprezada por todos. Depois de um tempo, sem 
os pais e sentindo-se fraca de espírito resolveu se relacionar com uma 
mulher que conheceu no Carnaval. “Estava cansada e desiludida de 
me relacionar com os homens”, explica. [...] Maria [...] diz que hoje 
encontrou Jesus, a felicidade e a realização pessoal. Ingressou na 
Assembléia de Deus, casou e tem um filho de 4 anos de idade.   124 

 

                                                           
122 Sobre Prostituição Infantil Ver: GOMES, Romeu. Prostituição Infantil: Uma Questão de Saúde 
Pública. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 10(1): 58-66, jan/mar, 1994./ AZEVEDO, M. A., 1986. 
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Criança Não Tem Vez: Violência e Desamor (M.H.F. Steiner, org.), pp. 109-113, São Paulo: Pioneira. 
(Série Cadernos de Educação)/ LORENZI, M., 1987. Prostituição Infantil no Brasil e Outras Infâmias. 
Porto Alegre: Tché. 
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O conceito de prostituição, devido as suas variadas formas no espaço-tempo, é 

muito diverso e complexo, tornado-se mesmo impossível chegar a uma assumidade 

conceitutal sobre tal fenômeno125, mas o ato de “prostituir-se de graça e com amigos” 

está mais para o aproveitamento das potencialidades da sexualidade de uma pessoa do 

que a prostituição em si. Maria ao considerar que “prostituir-se de graça”, ela esta 

considerando prostituição o fato de ter tido vários parceiros sexuais de ter vivido 

livremente seu desejo. As afirmações por parte de Maria da Gloria serio o reflexo do 

peso que a moral sexual ocidental herdeira de uma concepção binária que divide a 

sexualidade feminina entre “Puta” versus “Moça126”. A liberdade sexual vivenciada por 

Maria da Gloria é para ela sinônimo de algo “errado” e “anormal”, e o “encontro com 

Jesus” seja o caminho para ela retornar a uma vida normal sexualmente, daí ela mesma 

considerar o que ela fazia antes como algo de “puta127”.  O relacionamento de Maria 

com uma mulher, também é apresentado no jornal como algo negativo, evidenciando 

desta forma o caráter discriminatório com a sexualidade homoafetiva. A concepção de 

sexualidade que permeia todo o texto da matéria sobre o Centro de Recuperação 

encontra similaridades com a concepção apresentada pelos médicos nas outras  matérias 

já analisadas neste capítulo. A valorização da fidelidade, a visão negativa  da liberdade 

sexual conquistada pelas mulheres, a associação direta entre prostituta-aids, e a noção 

de sexualidades anormais são idéias apresentadas pelo jornal que reforçam uma 

opressão de gênero sobre as mulheres e relega a prostituição a uma condição extrema de 

ojeriza128.  

O jornal apesar de deixar claro que este Centro de recuperação é de natureza 

evangélica, não distingue muitas vezes a opinião dos evangélicos da sua própria, 

criando uma confusão para o leitor. Quando o jornal publica os termos: “eles estão 

considerados aptos a conviver na sociedade”, “Três casos de regeneração” ou nos 

discursos dos médicos como “anti-sociais, anti-civilizados, anti-normais” a imprensa 

não está apenas se referindo sobre o que está acontecendo, ela também está emitindo 
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uma opinião sobre ela mesma129. Segundo o lingüista Rajagopalan as opiniões 

jornalísticas disfarçadas de informações neutras:  

Há, pois um julgamento de valores, disfarçado de um ato de referencia 

neutra. E é justamente por estar camuflado como um simples ato 

referencial que tais descrições acabam exercendo tamanha influência 

sobre o leitor de jornal. À medida que o leitor vai se acostumando ao 

rótulo, deixa de perceber que a descrição não passa de uma opinião 

avaliativa. 130  

 

 O Feira Hoje ao noticiar ou abrir espaço para colunistas escreverem sobre 

questões que envolvem a sexualidade, deixou que construíssem opiniões disfarçadas de 

neutras que exerceram forte influência na sociedade feirense. Destarte, o jornal Feira 

Hoje ajudava a solidificar preconceitos em relação a sexualidade feminina e a 

prostituição, na mesma época em que “o combate a prostituição” era a conqueluche das 

polêmicas expostas neste periódico feirense131. O debate em relação a prostituição 

estava tão em voga na mídia que o Jornal Feira Hoje em parceira com as emissoras de 

radio Subaé Am e Nordeste Fm realizaram uma pesquisa interativa conjunta na cidade 

de Feira de Santana, tendo como mote a seguinte pergunta: “Você acha que a delegada 

está certa ou errada na prisão das prostitutas e donas de bordéis em Feira de Santana?”, 

após ouvir cerca de 347 pessoas, o resultado foi que 61, 7 % delas apoiavam o combate 

a prostituição132. É interessante notar, que o jornal não distingue “prostitutas” de “donas 

de bordéis” no tal combate a prostituição, induzindo as pessoas que foram solicitadas a 

participarem da pesquisa enquadrassem estes dois grupos numa mesma categoria, não 

problematizando a questão da exploração sexual sofrida pelas profissionais do sexo133. 

A pesquisa também nos fornece um panorama sobre a visão comum que a população 

feirense tinha sobre a prostituição, ou seja, esta é vista como um mal, como 

desregramento moral e, portanto, deve ser combatida.  
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 O resultado da pesquisa não é apenas a única fonte que nos fala sobre a moral 

sexual da época, um recorte de jornal da matéria sobre o Centro de recuperação (já 

analisada neste capítulo) nos proporciona uma boa idéia:  

 
Foto 3: 134 

 
Fonte: Jornal Feira Hoje, 21/ 11/ 1995, pág 4.  

 

Na mesma página do jornal em que está contida a matéria sobre a recuperação 

de prostitutas e homossexuais por uma instituição evangélica, aparece anúncios eróticos 

com mulheres em poses sensuais, oferecendo no mínimo uma conversa excitante por 

telefone. Este fragmento demonstra a adoção de um discurso contraditório em relação a 

sexualidade feminina contida no Jornal Feira Hoje. No mesmo jornal que abre espaço 

contra a fomentação da pornografia midiática para combater o desenvolvimento da 

sexualidade precoce e a da prostituição infantil135, estampa anúncios de teor altamente 

sexuais em suas páginas. A moral sexual vigente que critica a pornografia é a mesma 

que a alimenta. Para além da moralidade sexual, esta contradição presente no Jornal 

Feira Hoje,  é reflexo de um outro pilar da sociedade: o sistema capitalista que, ao lado 

da tradição judaico-cristã, constrói um serie de valores contraditórios uma vez que a 

busca pelo dinheiro justifica todo. 
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 Contradição social: reportagem que condena a sexualidade aflorada, e logo abaixo anúncios eróticos 
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 Ver: “Juiza de menores promete fiscalizar a pornografia” Jornal Feira Hoje 01/ 09/ 1995. Pág 3/ “A 
globo continua propagando o sexo livre entre os adolescentes em todos os horários” Jornal Feira Hoje 
09/ 05/ 1995 pág 9/ “Prostituição Infantil” Jornal Feira Hoje 03/ 12/ 1995 variedade/   



54 
 

Nesse sentido afirma Milton Santos136, ao analisar o dinheiro no mundo 

globalizado capitalista:   

[...] juntos, o dinheiro e o consumo aparecem como 
reguladores da vida individual. O novo dinheiro tornar-se onipresente. 
Fundado numa ideologia, esse dinheiro sem medida se torna a medida 
geral, reforçando a vocação para considerar a acumulação como uma 
meta em si mesma. [...] o resultado objetivo é a necessidade, real ou 
imaginada, de buscar mais dinheiro, e, como este, em seu estado puro, 
é indispensável à existência das pessoas, das empresas e das nações, 
as formas pelas quais ele é obtido, sejam quais forem, já se encontram 
antecipadamente justificadas.  137 

  
 Há de considerar que o Jornal Feira Hoje é antes de tudo uma empresa com fins 

lucrativos, e a defesa de certos valores esbarram nesse objetivo de obtenção de dinheiro 

mencionada por Santos como atesta a associação numa mesma pagina de jornal a venda 

de sexo e o combate a prostituição.  

 A dupla face, condenação da prostituição e sua aceitação por causa do dinheiro, 

também está presente no discurso das autoridades publicas quando discutem o 

fenômeno prostitucional. Em uma das muitas matérias veiculada pelo nosso jornal 

quando da ocorrência de blitze nos prostíbulos Feirenses, a promotora da Infância e da 

Juventude Edna Sara Moraes Dias afirmou que:  

 

 Em alguns casos, segundo a promotora, os pais das adolescentes que 
se prostituem sabem do tipo de vida levada pela a filha, porém 
“fecham os olhos” porque precisam da renda que a jovem traz para a 
casa. “Nestes casos somente uma melhor distribuição de renda 
resolveria o problema”, assinala.138 

Neste trecho fica explicito a relação que a Promotora faz entre a condição de 

baixa renda das famílias das menores envolvidas na prostituição.  Para esta haveria uma 

tolerância das famílias por conta da renda que as menores conseguem ao se 

prostituírem. Assim a família que deveria proteger acaba por torna-se conivente, como 

se pode notar na expressão “fecham os olhos”, por motivo de necessidade econômica, 

“precisam da renda”.   

A moral sexual que defende a “sacralização” da mulher contra a “liberdade 

sexual feminina” foi algo recorrente no Jornal Feira Hoje na década de noventa.  
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  SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal – 13° Ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2006 
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  SANTOS, 2006,  Pág 56.  
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 “Exploração sexual rende 40 processos em Feira” Jornal Feira Hoje,  22/ 10/ 1995, pág 10.  
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Através de discursos médicos, pesquisa e reportagens, a opção por manter 

posicionamentos que coadunem com idéia de uma sexualidade “normal”, lea-se, 

heterossexual, monogâmica, sacralizada pelo casamento formal, aparece evidente em 

suas páginas. A forma de defesa dessa moral sexual “normal” é sempre permeada pela 

reafirmação de valores tradicionais no combate a prostituição, a arma do discurso é 

direcionada aos mais variados alvos que atentem contra o ideal de “Rainha do lar”, 

como “a conquista da liberdade sexual feminina”, “travestis”, “prostitutas” e outras 

atitudes consideradas anti-normais.  Segundo Foucault: “O discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se 

luta, o poder do qual nos queremos apoderar139”, e o poder que o jornal Feira Hoje 

legitima em suas páginas é o da manutenção da moral sexual que privilegia a dominação 

do masculino sobre o feminino e o do “normal” contra o dito  “anormal”. Dentre os 

perigos apontados pelo Jornal a prostituição encarna o indesejável, o que deve ser 

combatido para o bem estar social.  

A maioria dos fragmentos jornalísticos que foram analisados neste capítulo, 

datam do ano de 1995, quando a prostituição tornou-se tema constante devido a ação da 

Policia Civil que visando combater a prostituição infantil realizou blitz’s em prostíbulos 

de Feira de Santana entre maio e novembro do referido ano. Ao combater a prostituição 

de menores, o tema da prostituição no geral acabou por aparecer de roldão no jornal. 

Um outro tema acabou por emergir das suas paginas: o bairro Santo Antonio dos 

Prazeres como local de maior incidência de prostituição na cidade. Diante da moral 

sexual apresentada no Feira Hoje, do apoio da maioria da população feirense ao 

combate a prostituição, como revelou  a pesquisa de opinião desenvolvida pelos meios 

de comunicação140 a seguinte pergunta tornar-se assaz conveniente: Como a prostituição 

estava relacionada ao bairro Sto. Antonio dos Prazeres tendo em vista a vigência de uma 

moral sexual que condena fortemente as práticas prostitucionais? Qual a memória da 

população residente no bairro Santo Antonio dos Prazeres sobre com relação a presença 

de Prostíbulos no bairro? Para tanto uma breve analise da relação do bairro com a 

prostituição torna-se importante. 
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 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. 19. ed. São Paulo: Loiola, 2009. Pág 10.   
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 Das 347 pessoas entrevistadas, 61, 7 % delas apoiavam o combate à prostituição.  
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3. 2 A EXISTÊNCIA E O SILENCIAMENTO DA PROSTITUIÇÃO NO SANTO 

ANTONIO DOS PRAZERES.  

Santo Antonio dos Prazeres: o próprio nome do bairro fustiga imaginações sobre 

o mesmo, carregando já em sua nomenclatura elementos do sagrado e do profano. 

Sendo este trabalho dedicado a entender a problemática da prostituição, cabe logo nesta 

inicial explanação, evitar certas impressões de lugar comum sobre o local estudado. No 

trabalho de Railda de Macêdo Matos[nota (2000), Elas Sonham acordadas em Santo 

Antonio dos prazeres: mulheres em prostituição,] ao analisar  a prostituição em Feira de 

Santana diz: 

[...] São poucas as informações sobre as jovens encontradas pelas 
“blitze”, e o bairro fica no imaginário de quem não o conhece, 
reduzido a uma rua de “prostíbulos”, muito comum em outras cidades 
[...] O entrelaçamento da problemática da prostituição com o nome do 
bairro suscita fantasias: seria Santo Antonio dos Prazeres o “protetor” 
da orgia, da permissividade, transformando o bairro num lugar “fora 
do controle” social? A fantasia frente ao desconhecido tornar-se uma 
bola de neve nessa cidade do interior nordestino. 141 

            O fragmento mostra uma questão importante, o nome do bairro seria a união de 

um santo católico, “Santo Antônio”, com a palavra “Prazeres” um termo ligado a 

sexualidade. Desta forma, indaga-se a seguinte questão: seria o nome do bairro um 

reflexo da própria situação social que este se apresenta? Ou seja, seria uma região que, 

por possuir tradições relacionadas ao comercio sexual, receberia um nome religioso 

como proteção divina às práticas carnais? Ao verificarmos os relatos sobre a origem do 

bairro, encontramos indícios que contradiz essa relação. No estudo de Givaldo Lima da 

Silva142, [No coração da comunidade: histórias e memórias sobre o cotidiano do bairro 

Santo Antônio dos Prazeres, Feira de Santana-Bahia (1968 - 1997), ] o origem do 

nome teria outra origem!  

O surgimento do bairro Santo Antônio dos Prazeres está, para a 
memória da população local, associado às lembranças da escravidão. 
Contam a história, que por volta do ano de 1892, as ex-escravas Maria 
dos Prazeres e Delfina chegaram à Fazenda Murici (área onde 
atualmente encontra-se o bairro), estas traziam uma trouxa com seus 
pertences, dentre os quais, estavam uma sineta e uma imagem do 
Santo Antônio. [...]Partimos para a imagem do Santo Antônio, 
segundo objeto trazido por Delfina e Maria dos Prazeres. Este é 
interessante para a nossa análise histórica, pois, foi a união do nome 
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do santo com o nome de Maria dos Prazeres que batizou a localidade. 
Daí o topônimo que integra nome de santo com nome de uma ex-
escrava, resultando em Santo Antonio dos Prazeres.143 

 
 Sendo assim, como informa Silva, a origem do nome do bairro não mantém 

ligações com a prática da prostituição, não sendo o Santo Antonio dos Prazeres 

portanto, uma alusão a um tipo bizarro de divindade defensora da libertinagem, como se 

fosse uma espécie de “Dionísio-cristão”. Embora que, uma vez desenvolvida as práticas 

do meretrício nessa localidade e a propagação da fama dessa prática, a palavra Prazeres 

possa suscitar interpretações na mente de indivíduos que desconhecem a origem do 

bairro. A suscitação de interpretações dúbias em relação a um lugar, onde o seu nome se 

confunde com suas práticas de prostituição, é algo presente em outras partes da cidade 

de Feira de Santana, como bem observou Matos144.  Ao analisar as tradicionais áreas de 

prostituição da cidade, a autora percebeu uma característica interessante: os nomes dos 

seus becos e vielas (Rua do Fogo e Beco da Energia, por exemplo) apesar de serem 

nomes sugestivos, de sentindo dúbio, que remetem às práticas sexuais, receberam estas 

denominações antes do surgimento do comércio do sexo nesses locais. O que foge a 

Matos, é que o Santo Antonio dos Prazeres também possui tal característica 

interessante.   

Na região do bairro próximo com a Avenida Eduardo Fróes da Mota, é possível 

verificar a existência de alguns motéis145. Estes, com serviços luxuosos, exibem  

outdoors de serviços ao longo da avenida. É possível verificar pelo menos três 

estabelecimentos deste tipo na entrada do bairro e não indo muito distante, em direção 

ao norte, pode-se encontrar-se mais dois; e indo em direção ao sul, outro.  Esta 

concentração de motéis situados na entrada do bairro Santo Antonio dos Prazeres ou 

perto do mesmo dá a entender a existência de um empreendimento ligado ao comércio 

do sexo. Assim, alguns podem presumir que o Santo Antônio dos Prazeres é um bairro 

propício ao comércio sexual, onde um morador de outro bairro ou outra cidade pode 

divertir-se nos bordéis existentes dentro do bairro e logo depois se direcionar a um dos 

motéis, sem a necessidade de realizar um grande deslocamento.  
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 Silva, 2012, pág 15.  
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Figura 3146 

 

Fonte: http://blogdokuelho.bk2.com.br/noticia/2785/motel-matury-o-dia-em-que-o-tesao-foi-
junto-com-os-pertences 

 

Na foto, mostra-se um dos motéis existentes no bairro Santo Antonio dos 

Prazeres, localizado próximo ao anel de contorno da cidade. Na imagem, é possível 

perceber que o referido motel, possui uma fachada nada modesta, com seus letreiros 

luminosos e o oferecimento de cômodos luxuosos com o nome de “suítes diplomatas,” 

como bem expõe em um dos seus letreiros.  

Há relatos, que na década de 1950, já existia a presença de motel no bairro, e que 

mesmo antes, a prática da prostituição já esta presente no local. Este depoimento foi 

dado pela presidente da APROFS – Associação de Prostitutas de Feira de Santana para 

o trabalho de Martins147:  

Os motéis estão instalados na avenida Eduardo Fróes da Mota, 
[...] e servem de suporte a prostituição, no entanto é importante 
destacar que de acordo com a presidente da APROFS, Tatiane 
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 Martins, 2003.  
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Sacramento, a atividade prostitucional começou a atuar no local antes 
dos motéis que vieram mais tarde dar suporte ao serviço. A presidente 
da APROFS também afirma que na década de 50 existia o Motel 
Gravatá no bairro, não apresentando ligação com o universo 
prostitucional. Este mudou-se para o Parque Getúlio Vargas, outro 
bairro da cidade de Feira de Santana, localizado dentro do anel de 
contorno.  148 

 

O depoimento de Sacramento revela-se importante para história da prostituição 

no bairro, na medida em que oferece pistas para um melhor estudo sobre a origem das 

práticas da prostituição no local. No entanto, a tradição oral do bairro revela que a 

consolidação das práticas da prostituição é algo mais recente. Segundo depoimento de 

um morador que reside no bairro desde a década 1960, a prostituição começou a se 

firmar a partir da década de 1980:  

 Não, não, foi mas pela década de 80 caminhando pra cá que veio a 
prostituição. Depois também do anel de contorno, por que veio a 
questão dos motéis, foi depois do anel de contorno, que surgiu esses 
motéis todo aqui próximo no Santo Antonio dos Prazeres. Aí o 
crescimento do bairro, veio a questão também da prostituição, que 
hoje tem uma grande ...boate de149 .... que é a mais falada, às vezes 
Santo Antonio dos Prazeres está mais conhecido por boate de150....  
 
 Eu acho que foi uma das primeiras a surgir aqui no bairro que foi ela, 
depois dela que veio proliferando outras e outras, mas de lembrança 
mesmo, agora no momento, conheço ela como a primeira. Tanto que 
ela até renovou a casa, quanto a casa mais antiga continua no mesmo 
local na Avenida Sergio Carneiro. 151 

 

De acordo com este morador, a prostituição no bairro consolida-se na década de 

80 com a vinda da tal boate supracitada por ele, que se torna o mas importante bordel  

da localidade. O surgimento dos motéis, está nas lembranças do nosso informante 

associada a construção da Av. do Anel de Contorno nas proximidades do bairro, e que 

só após o surgimento destes motéis é que os bordéis passaram a se fixar no local.  

Ainda segundo este, o auge da prostituição no bairro foi na década de 90:  

 

 Eu acho que a prostituição como era antes, eu acho que tá mais fraca, 
eu vejo que tá mais fraca, hoje o mais falado é ainda é...152, outros que 
tinham por aqui, muito já fechou, tá se acabando, não tá assim tão 

                                                           
148

 MARTINEZ, 2003, pág 31. 
149

 O nome da proprietária citado pelo depoente foi omitido por questões éticas.  
150

 Mais uma vez O nome da proprietária citado pelo depoente foi omitido por questões éticas. 
151

 Entrevista com João 1 realizada em 09/09/2014. Foi adotado o nome fictício de João 1 para se 
referenciar ao depoente da entrevista.   
152

 O nome da proprietária citado pelo depoente foi omitido por questões éticas mais uma vez. 



60 
 

forte como tempos atrás, na década de 90 foi muito mais forte, que 
aqui tem um rua mesmo que tinha era 2 ou era 3, tá praticamente 
fechado.153 

 
 Ele é enfático ao frisar que a prostituição foi mais forte durante a década de 90 e 

que atualmente esta pratica encontra-se em franco processo de decadência. A fala do 

nosso informante coaduna com a grande quantidade de bordeis inventariados pelo 

Jornal Feira Hoje durante a década de 90: “Mariscão II”, “Love Night”, “Mapa da 

Mina”, “Casa de Cândida”, “Káqueticas”, “drink’s Darley.”154Matos, no seu trabalho 

identificou 5 Casas de prostituição no Sto. Antonio dos Prazeres no mesmo década, 

classificando-os da seguinte forma:  

Casa Tradicional (uma local menor e discreto, onde a proprietária 
busca se aproximar da figura de uma mãe, sendo a boate uma extensão 
da casa), 2. Casa Intermediaria (“Trata-se de um tipo de organização 
que pode ser classificada como de transição, com elementos do tipo 
tradicional – moradia e trabalho, na mesma área – e outros mais 
próximos a uma profissionalização – folga, cozinheiro”) e 3 Casa 
Profissional (Uma estrutura bem melhor do que as outras, com 
piscina, pista de strip-tease, estacionamento, sendo que a proprietária 
mantém vários empregados que cuidam da boate)155. 
 

Ao realizar um trabalho de geografia sobre a prostituição no bairro, Martins, 

também classifica os bordeis em 3 tipos:  

Torna-se necessário destacar que o bairro apresenta casas de pequeno, 
médio e grande porte [..]. Pode-se encontrar no bairro desde casas 
residenciais atuando como bordéis, até grandes estabelecimentos 
construídos para essa finalidade. As casas de pequeno porte 
normalmente contam com 3 a 4 garotas, as de médio porte com 6 a 8 
garotas e as de grande porte com 14 a 15 garotas. [...] No que se refere 
a clientela, esta é proveniente em sua maioria, dos bairros vizinhos 
como Caseb e Conceição para os prostibulos de porte pequeno, do 
centro da cidade e dos demais bairros para as casas de médio e 
principalmente de grande porte, devido a fama que estes 
estabelecimentos tem, assegurado lucratividade para apenas dois dos 
oito estabelecimentos visitados.156 

 

Apesar de não citar Matos, cujo trabalho é anterior ao seu, este faz uma classificação 

semelhante ao caracterizar os bordeis em pequeno, médio e de grade porte.  Relacionar o porte 

ao número de mulheres ao caracterizar os bordéis, nos fornece importantes informações, 
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como a quantidade de mulheres em cada tipo dos bordéis (3 a 4; 6 a 8; 14 a 15), e a 

variada clientela, que vai desde moradores de bairros mais modestos, quanto a 

moradores do centro da cidade. Martins localiza 3 prostíbulos a mais do que Matos, 

totalizando 8 casas de prostituição. Entretanto ambos os pesquisadores afirma que a 

prostituição no Sto. Antonio dos Prazeres está em decadência o que nos leva a inquirir 

que a diferença no número de casas estaria relacionado a sua não identificação na época 

que Mattos estudou? Como os prostíbulos pequenos geralmente se localizam em casas 

residenciais cuja aparência externa, a priori, não denuncia tratar-se de um bordel o que 

dificulta sua identificação. Qualquer que tenha sido a razão para este desencontro de 

informação a presença de 3 bordeis indicaria o desenvolvimento do comercio sexual  na 

região? Logo abaixo está uma foto com a imagem de um mapa abaixo que localiza os 

bordéis na região do Sto Antonio dos Prazeres:  
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Foto 4:157

 

Fonte: Martins, 2003, pág 33.  
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 Mapa com a localização dos bordéis existentes e extintos no bairro Santo Antonio dos prazeres em 
2003 
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O mapa elaborado por Martins, apesar de ultrapassar o recorte temporal da 

presente pesquisa nos proporciona um bom panorama sobre a prostituição no bairro na 

década de 90. Ao analisar o mapa percebemos que a disposição dos prostíbulos não se 

encontra restrito a uma limitada área, mas distribuídos de forma esparsa pelas 

imediações do bairro.  No mapa vamos localizar os prostíbulos que existiam na década 

de 90 e os que já tinham sido fechados no ano de 2003. É interessante notar que o 

número de prostíbulos ultrapassa aquele apresentado por Mattos, perfazendo o total de 

12 estabelecimentos. Diante de tantos indicadores sobre a existência da prostituição no 

Santo Antonio, há de se perguntar por que tal prática não é sequer mencionada nas 

matérias que o Feira Hoje elaborou sobre o bairro? 158 

O Santo Antonio dos Prazeres ao longo dos anos foi fonte de matérias cujo tema 

mostrava-se repetitivo: os problemas de infra-estrutura e o abandono do bairro pelas 

autoridades públicas, violência159. Durante a década de 90, a violência sob a forma de 

homicídios, roubo e agressões mostrou-se uma constante nos noticiários do Jornal Feira 

Hoje160. No entanto o referido Jornal silencia-se quanto à prostituição existente no 

bairro.  

 A existência da prostituição só aparece mais efetivamente quando em 1995, a 

delegada Dorean Soares Reis realiza uma serie de blitze nos prostíbulos de Feira de 

Santana, numa ação conjunta com a Vara da criança e do adolescente para combater a 

prostituição infantil161. A partir daí, a prostituição no Santo Antonio dos Prazeres 

emerge nas páginas do jornal Feira Hoje, como sendo o principal local de prostíbulos da 

cidade  

 

A equipe do Feira Hoje acompanhou toda a operação. Em alguns 
casos proprietários chegaram a hostilizar a reportagem, tentando 
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demonstrando desta forma o poder de influência de uma publicação jornalística.  Matos, 2000, Pág 43 
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impedir que fotos fossem feitas. O primeiro bairro a ser “visitado” foi 
o de Santo Antonio dos Prazeres, local reconhecido como o de maior 
incidência de prostituição.162 

 

Há cerca de dois meses antes dessa reportagem, outra blitze já tinha sido 

realizada, onde o Jornal Feira Hoje noticiou que segundo a Policia Civil, eles já tinham 

identificados 15 estabelecimentos de casa de prostituição principais na cidade de Feira 

de Santana, sendo divulgado uma lista de 11 destes estabelecimentos no Jornal:  

 

As principais casas são Chácara da Dinda (Santa Mônica), Mariscão 
I(Coronel José Pinto), Mariscão II (Santo Antonio dos Prazeres), 
Chalé Drink´s (Tomba), Só Bar (Tomba), Casa de Neuza 
(Minadouro), Mapa da Mina (Santo Antonio), Casa de Cândida (Santo 
Antonio), Káqueticas (Santo Antonio), drink’s Darley (Conceição) e 
Love Night (Perto do Aeroporto). Esta última já foi fechada 
anteriormente, sendo reaberta há algum tempo com a amudança de 
nome. Existem também boates tendo como donos policiais – a 
maioria, militares163.  

O fragmento nos apresenta que das 11 principais, 4 estavam no Santo Antonio, 1 

no bairro próximo (Conceição) e 1 com a localização “Perto do Aeroporto”, ou seja, 6 

estabelecimentos estavam situados nas redondezas do Santo Antonio dos Prazeres. Se o 

bairro era um “local reconhecido como o de maior incidência de prostituição” na cidade, 

porque o Jornal Feira Hoje não mencionou tal fato antes da realização das Blitzes?  

Com relação às outras matérias sobre o Sto. Antonio dos Prazeres, vale lembrar, que, 

em que pese os atos de violência cotidiana relatados pelo jornal este jamais identificou o 

bairro como “ o mais violento da Cidade”, entretanto associa-o ao estigma de um bairro 

de maior incidência prostitucional na Cidade, ainda que conforme o relato acima as 

casas de prostituição estavam espalhadas por toda a cidade. 

Esta moral sexual é tolerante a prostituição adulta, pois esta possui uma função 

social na construção da sexualidade do homem e na reafirmação e afirmação da 

masculinidade164. Mas quando trata-se de crianças e adolescentes envolvidas na 

prostituição, a reação da sociedade mostra-se contundente. As discussões sobre os 

direitos da criança e do adolescente estavam muito em voga na época, em que pese que 

o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil datar do ano de 1990. 165No inicio do 
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 Jornal Feira Hoje, 30/07/1995, pág 12.  
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 Jornal Feira Hoje, 21/ 05/ 1995, pág 10 
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 SACRAMENTO, Octávio. Gigantes com pés de barro: Sobre as ambiguidades que permeiam a 
(des)construção da masculinidade entre os clientes da prostituição transfronteiriça ibérica.  
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. s/d   
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ano que foram realizadas as blitze, o Jornal Feira Hoje já demonstrava interesse na 

defesa das crianças em suas matérias, como em 5 de janeiro do 1995, anunciava na 

primeira sua página uma reportagem intitulada “Feira deflagra uma campanha pela 

criança166”, que tratava sobre o combate a mortalidade infantil em Feira de 

Santana.167Diante da existência de algo tão condenável na sociedade, que é a 

prostituição de menores, a sua manutenção só torna-se possível porque também existe 

uma demanda para o consumo de tal prática com menores. Numa reportagem em 

agosto, a delegada Dorean dos Reus Sores, disse que há o interesse de pessoas 

influentes da sociedade feirense em manter os prostibulos, porque também exploram 

menosres que trabalham nessas casas;  em um dos depoimentos coletados pela delegada, 

uma dona de prostibulos confessou que a elite prefere as menores de idade168. Em 27 de 

outubro outra reportagem foi publicada informando que a delegada encontrou uma 

agenda de clientes de prostibulos com mais de 20 nomes de pessoas influentes em Feira 

de Santana169. Dessa forma, podemos perceber que a permanência da prostituição 

infantil em Feira de Santana está a ligado a pessoas que possuem um forte poder em 

manter seus interesses na Cidade.  

O combate a prostituição infantil em 1995 em Feira de Santana revelou lugares e 

pessoas que estavam envolvidos em tal prática. O Jornal Feira Hoje noticiou o 

desenrolar dos acontecimentos desde maio à novembro de 1995, quando as blitze 

cessaram devido a exoneração da Delegada Dorean em meados de novembro170. A 

prostituição apesar de ser condenada moralmente pela a sociedade feirense, ela era 

tolerada, mas no momento em que se passa a combater a prostituição infantil, fenômeno 

que exploração de menores, a sociedade feirense incomoda-se e o Jornal Feira Hoje 

tornar-se porta-voz e formador dessa incomodação. No meio dessa polêmica que 

envolveu diversos setores da sociedade feirense, surge o nome do bairro Santo Antonio 

dos Prazeres como “o lugar da prostituição” em Feira de Santana. Por meio das 

reportagens feitas pelo o Jornal Feira Hoje, constrói-se um discurso que reserva para o 

bairro o rótulo da prostituição. Ao analisar a historia local do bairro e a sua relação com 
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 Jornal Feira Hoje 04/08/1995, pág 10.  
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 “Exonerada delegada de Proteção à mulher” Jornal Feira Hoje 17/11/1995 
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a prostituição, vemos que a construção desse discurso não condiz com a realidade, pois 

apesar de na década de noventa existir diversos prostibulos no local, o fenômeno da 

prostituição foi algo que só se efetivou na década anterior e logo após a década de 1990 

passou a sofrer um processo de decadência. O bairro apesar de apresentar as condições 

que propiciam a existência da prostituição de bordeis durante as décadas de oitenta e 

noventa (como distanciamento do centro, falta de infraestrura no local e baixo valor 

econômico do solo), não se configura como uma realidade única na cidade, pois o 

crescimento da cidade a partir da década de setenta proporcionou o surgimento de varias 

lugares que assemelhava-se com a realidade do Stº Antonio dos Prazeres. Poranto, 

podemos concluir que apesar apesar de ter sido construído um discurso para que fosse, o 

Santo Antonio dos Prazeres não é um bairro de “puta”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As permanências de uma concepção de sexualidade feminina binária, que divide 

as mulheres em dois grupos opostos: “Puta” x “Moça de Família”, promove a 

construção de uma serie de preconceitos sociais em relação a figura da mulher. A defesa  

de uma sexualidade feminina voltada para o lar, para a preservação da virgindade e da 

fidelidade conjungal contrapõe-se com as práticas de uma profissional do sexo. A 

prostituta representa o oposto do almejado por essa sexualidade feminina binária, sendo 

relacionada a ela as idéias negativas como a de “doença”, “desvio social”, “sujeira”, 

“anormal” e.tc. O movimento feminista e a invenção da pílula anticoncepcional no final 

da década de 1960 iniciaram um processo de maior expansão das mulheres nos espaços 

públicos e na sua liberdade sexual. Apesar dos avanços femininos ao longo do século 

XX e as mudanças nas relações de gênero, o estigma negativo relacionado a prostituta 

permaneceu fortemente arraigado na nossa sociedade; não só o estigma, como também a 

demanda de clientes da prostituição. A permanência de uma procura masculina pela a 

prostituição, mesmo após uma maior liberação sexual feminina, justifica-se 

principalmente pela a necessidade de reafirmação da sexualidade masculina. Desta 

forma, percebemos a prostituição como algo que permanece sendo considerado “sujo”, 

porém necessário para a masculinidade.    

A construção de discursos que são pautados na concepção de sexualidade 

discutida no parágrafo anterior, ganha as páginas do Jornais como reflexo de uma moral 

disfarçada de natural na nossa sociedade. Em Feira de Santana, essa moral sexual esteve 

presente nas páginas do Jornal Feira Hoje durante a década de noventa. Ao longo das 

suas publicações é possível perceber, a existência forte de uma moral que procura 

exaltar a sexualidade da mulher do lar e condenar fortemente aquilo que é para o Jornal 

a encarnação da sexualidade indesejada: a prostituição. Em 1995, com a realização de 

blitze policiais nos protibulos de Feira de Santana para combater a prostituição infantil, 

o nosso jornal passou a noticiar o desenrolar desse acontecimento. Durante as 

realizações das blitze policias, o Jornal Feira Hoje passa a coletar e divulgar as pessoas 

e os lugares envolvidos na prostituição. Dentre os lugares divulgados, ganha 

notoriedade o bairro Santo Antonio dos Prazeres como o local de maior incidência de 

prostituição na cidade.  

O bairro Santo Antonio dos Prazeres, antes das blitze policias ganhava as 

paginas do Jornal feira Hoje devido principalmente a violência presente no local e a sua 
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falta de infra-estrutura, evidenciando-se assim um silenciamento sobre as práticas 

prostitucionais no bairro anteriores a realização das blitze. Desse modo, quando o jornal 

passava a veincular freqüentemente o nome do bairro à prostituição em 1995, percebe-

se a construção de um discurso para eleger para o bairro como “o lugar da prostituição” 

em Feira de Santana. Analisando a historia local do bairro e a sua relação com a Cidade 

e com a prostituição, podemos verificar que o discurso jornalístico não condiz com a 

realidade do bairro. Destarte, concluímos nossa pesquisa posicionando-se no sentindo 

de que, apesar de ter-se construído um discurso que elege o Santo Antonio dos Prazeres 

como o local da prostituição em Feira de Santana, a historia do bairro não coaduna-se 

com tal construção.  
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