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Resumo: O presente artigo tem como objetivo central analisar as representações de masculinidades 

em Feira de Santana, entre os anos de 1960 a 1968. No recorte em questão, constatamos um período 

de grandes mudanças nas relações de sociabilidades vivenciadas na urbe feirense, mediante as 

influências dos movimentos feministas e de contracultura, os quais marcaram a cultura juvenil em 

nível ocidental. A partir do conceito definido por R. W. Connell, as identidades masculinas são 

tomadas neste estudo como construtos sociais que dialogam com as referências culturais, históricas 

e sociais de determinada sociedade. Assim, tecemos uma análise a partir de uma documentação 

que compreende ao Jornal Folha do Norte – principal fonte utilizada –, livros de memorialista, 

processos crimes e o Código Civil de 1916. 

  

Palavras-chave: Masculinidades, Sociabilidades, Violência, Juventude, Virilidade.  

 

Introdução 

 

O nascer da República no Brasil é marcado pelas aspirações das elites republicanas que 

visavam a modernização e civilização da sociedade brasileira, segundo moldes europeus. Era 

fundamental, portanto, não apenas as transformações estruturais na urbe, sobretudo nas principais 

capitais do país, como também nas formas de sociabilidades, comportamentos e cotidiano. 

Assim, a modernização em um projeto de sociedade onde mulheres, homens e crianças 

deveriam contrair hábitos e comportamentos modernos. Na cidade do Rio e Janeiro, por exemplo, 

as famílias passaram a usufruir cada vez mais do lazer nos espaços públicos, criando novos 

costumes mediante as sociabilidades inerentes à modernidade – ir ao cinema, frequentar os cafés, 

realizar passeios noturnos nas praças, entre outros. Tudo isso se constituía em oposição ao 

retrocesso que passaram a representar os hábitos que remetiam às heranças coloniais. 1  

No projeto modernizador o comportamento feminino era entendido como algo a ser 

moldado aos novos ares republicanos, no qual o alvo principal foram as mulheres pobres, as quais 

causavam incômodo à elite dominante, pois desde o final do XIX gozavam de certa autonomia para 

transitar nos espaços públicos, posto que sempre utilizaram deles para o sustento familiar, fosse 

vendendo nas feiras, entregando as roupas lavadas, comercializando comidas, entre outros. Era 

                                                           
1 ARAÚJO, R. M. Barbosa de. Vocação do Prazer. A cidade e a família no Rio de Janeiro republicano. Rio de Janeiro: 

Rocco, 1993. 
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imprescindível domesticar esses sujeitos a um padrão de feminilidade que dialogasse com o modelo 

nuclear de família que surgiu entre o fim do XIX e início do século XX2. 

Fazia-se também necessário, para as modificações trazidas pelos ideais modernizantes, 

reatualizar a identidade masculina hegemônica ao ideal de homem moderno e urbano, a fim de 

garantir a manutenção do poder de grupos sociais dominantes que estavam a emergir. Desse modo, 

o estudo realizado pelo historiador Kleber Fonseca é fundamental para a reflexão acerca dos 

conflitos e contradições que marcaram o surgimento de uma nova identidade masculina, moderna 

e hegemônica.3 Tais conflitos, porém, acompanharam o surgimento de outras que aqui serão 

estudadas.  

Assim, pretende-se neste trabalho lançar mão de um olhar investigativo acerca da 

representações de identidades masculinas4 em Feira de Santana entre 1960 e 1968. No recorte em 

questão, constatamos um período de transformações das relações de sociabilidades vivenciadas na 

cidade a partir dos anos 60, período de grandes influências dos movimentos de contracultura, que 

marcam a cultura juvenil a nível ocidental.  

Profundas foram também as mudanças ocorridas, especificamente no Brasil, mediante as 

lutas de movimentos sociais como o feminista. Na medida em que questionavam os padrões de 

                                                           
2 Para a discussão sobre pobreza e comportamentos femininos e masculinos na República, ver os trabalhos de Luiz 

Alberto Lima e Kleber Simões para Feira de Santana; Alberto Heráclito Ferreira Filho, Aparecida Sanches e Adriana 

Dantas Reis, pensando mulheres pobres, e no caso da última referência, as ricas, em Salvador na Primeira República; 

Andrea da Rocha Rodrigues também para Salvador, mas versando sobre infância; e Maria Odila Leite da Silva Dias 

tecendo reflexões sobre mulheres na cidade de São Paulo no contexto Império, respectivamente: LIMA, Luiz Alberto 

da Silva. Mulheres ocultas: cotidiano feminino e formas de violência em Feira de Santana 1930-1948. Dissertação de 

Mestrado. Feira de Santana, UEFS, 2010; SIMOES, Kleber José Fonseca. Os homens da princesa: modernidade e 

identidade masculina em Feira de Santana (1918-1938). Salvador: UFBA, dissertação de Mestrado, 2007; FERREIRA 

FILHO, Alberto Heráclito. Salvador das Mulheres: condição feminina e cotidiano popular na Belle Époque 

Imperfeita, (dissertação de Mestrado), Salvador: UFBA, 1994; SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. Fogões, Pratos 

e Panelas: poderes, práticas e relações de trabalho doméstico, Salvador 1900/1950. Dissertação de Mestrado, 

Salvador: UFBA, 1998; SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. As Razões do Coração: Namoro, escolhas conjugais, 

relações raciais e sexo-afetivas em Salvador 1889-1950. Tese de Doutorado, Niterói: UFF, 2010; REIS, Adriana 

Dantas. Cora: lições de comportamento feminino na Bahia do século XIX. Salvador: FCJA, Centro de Estudos 

Bahiano, 2000; RODRIGUES, Andréa Rocha. Honra e sexualidade infanto-juvenil na cidade do Salvador, 1940-1970. 

Tese de Doutorado em História, Salvador, UFBA, 2007; DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e Poder em 

São Paulo no século XIX. São Paulo, Brasiliense, 1995.   
3 SIMOES, Kleber José Fonseca. Os homens da princesa: modernidade e identidade masculina em Feira de Santana 

(1918-1938). Salvador: UFBA, dissertação de Mestrado, 2007. 
4 Recorremos, do começo ao fim desta pesquisa, à categoria de gênero pensada a partir de Joan Scott, a qual define o 

gênero como uma percepção sobre as diferenças pautadas nos sexos, sendo portanto uma categoria analítica e relacional 

que nos permite analisar os discursos produzidos sobre os corpos sexuados, bem como as construções sociais das 

identidades masculinas e femininas. Ver: SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. 

Tradução de Cristiane Rufino Dabat e Maria Betânia Alves. New York: Columbia University Press, 1989. 
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comportamentos e modos de ser pensados para as mulheres, abriam espaço para as refutações e 

enfrentamentos a papeis de gênero tradicionalmente atribuídos aos homens e às mulheres.5 

Apesar das diferentes intensidades sentidas nos países do Ocidente, posto que na Bahia as 

maiores expressões se deram entre o final de 60 e início de 706, em 1960 começa a se delinear as 

influências do movimento hippie – o mais expressivo da contracultura – sobre as práticas e imagens 

de masculinidade em Feira de Santana. As novas propostas de estética e valores, além de ter 

proporcionado um despojar das aparências tanto masculinas quanto femininas, em alguns 

momentos aproximou as primeiras das segundas, quebrando o rigor de distinção entre elas7. 

Nosso recorte se encerra em 1968, momento em que há uma intensificação no processo, 

já em curso, de transformações sobre as identidades de gênero no Ocidente como um todo, 

mediante os anseios da juventude em propor rompimentos radicais com antigos valores da 

sociedade. Apesar de distintos, são marcos representativos desses ímpetos juvenis o Festival de 

Woodstock e o movimento Maio de 68.8 

Para a dimensão deste estudo investigativo, que é um trabalho de conclusão de curso, nos 

pareceu mais conveniente a utilização das múltiplas fontes de forma qualitativa. Além de que, este 

método nos permite o acesso à intenções e motivos por trás dos casos e relatos que aqui estarão em 

análise, possibilitando que as ações e relações adquiram sentido neste estudo. Assim, a 

documentação compreende ao Jornal Folha do Norte – principal fonte utilizada –, livros de 

memorialista, alguns processos crimes e o código civil de 1916.  

 A escolha pelo Jornal Folha do Norte9 se justifica principalmente pela sua importância 

enquanto veículo de propagação de ideias e valores das elites feirenses – que objetivavam o 

modernizar da cidade –, bem como a sua função pedagógica para com a população, que devia 

educar-se às novas sociabilidades. Além disso, o JFN (Jornal Folha do Norte) circulou de forma 

                                                           
5 COSTA, Ana Alice. Trajetórias e perspectivas do feminismo para o próximo milênio. In: PASSOS, Elizete; 

MACÊDO, Márcia; ALVES, Ívia. (Orgs.). Metamorfoses: Gênero na perspectiva interdisciplinar. 1ed. Salvador: 

NEIM/UFBA, 1998, v. 1. 
6 RODRIGUES, Andréa Rocha. Honra e sexualidade infanto-juvenil na cidade do Salvador, 1940-1970. Tese de 

Doutorado em História, Salvador, UFBA, 2007. 
7 Sobre ao questão ver: BARROS, Patrícia Marcondes. Tropicália: Moda e contracultura em fins da década de 60. In: 

Congresso Internacional de História, Maringá, 2015; SANTA’ANNA, Denise Bernuzzi de. História da beleza no 

Brasil. São Paulo: Contexto, 2014. 
8 CIDREIRA, Renata Pitombo. A moda nos anos 60/70. (Comportamento, aparência e estilo). Recôncavos - Revista 

Acadêmica do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, v. 

2, pp. 35-44, 2008. pp. 36. Disponível em http://www2.ufrb.edu.br/edicoes/n02/pdf/Renata.pdf. Acesso em 20 jan. 

2019. 
9 A partir de então, usaremos a sigla JFN para nos referirmos ao Jornal Folha do Norte. 
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intensa entre os diversos grupos sociais, sendo possível encontrá-lo em quantidade significativa no 

Museu Casa do Sertão. 

Embora os jornais sejam produções que partem de uma perspectiva de olhar das elites 

letradas sobre os grupos subordinados e marginalizados, é possível, ainda que de forma indireta, 

chegar a esses sujeitos. Seja no narrar de situações envolvendo homens e mulheres de camadas 

pobres, ou no emitir de opiniões acerca dos mesmos, comportamentos indesejados estão sendo 

denunciados, em prol da legitimação de outros, conforme os referenciais e ideais dos grupos 

dirigentes10.  

Teoricamente, amparamo-nos nos estudos de gênero e masculinidade, a qual até os anos 

70 não era discutida, mas tomada como um contraponto universal, perspectiva esta que oferecia 

uma série de limitações aos estudos sobre identidades masculinas. Não era possível, portanto, 

pensar a complexidade no interior das masculinidades – questões de violência, relações de poder, 

desigualdade material – e as diversas formas de masculinidade possíveis11. Era necessário um novo 

referencial para se pensar os estudos sobre identidades masculinas.  

É nesse sentido que R. W. Connell é considerado uma dos grandes referências teóricas no 

campo de estudos sobre masculinidade. Em diálogo com as Ciências Sociais e os estudos históricos 

sobre o gênero, a socióloga Connell define masculinidade como uma configuração de práticas que 

se constroem através das relações sociais, entorno da posição dos homens na estrutura das relações 

de poder, isto é, no interior das normas de gênero. Entende ainda a existência de uma masculinidade 

hegemônica no Ocidente, à qual outras são subordinadas – as marginalizadas –, e que embora essa 

masculinidade hegemônica não tenha sido assumida como normal de forma estática, ela é 

normativa, um modelo a ser seguido12.  

Neste sentido, embora haja permanências e hegemonias13, partimos do pressuposto de que 

é mais cabível falar em masculinidades, construtos sociais que dialogam com as referências 

                                                           
10 SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. As Razões do Coração: Namoro, escolhas conjugais, relações raciais e sexo-

afetivas em Salvador 1889-1950. Tese de Doutorado, Niterói: UFF, 2010. 
11 GROSSI, Miriam Pillar. Masculinidades: uma revisão teórica. Antropologia em Primeira Mão, v. 75, p. 1-37, 1995. 

Disponível em: http://www.antropologia.ufsc.br. Acesso em: 12 jan. 2019. 
12 CONNELL, Robert; MESSERSCHMIDT, J. W. Masculinidade hegemônica: repensando o conceito. In: Estudos 

feministas. V. 21, 2013, pp. 241-282.  
13 MATOS, Maria Izilda Santos de. Meu lar é o botequim: alcoolismo e masculinidade. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 

2001. 
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culturais, históricas e sociais de determinada sociedade, portanto atravessados pelas categorias de 

etnia, classe, geração, escolaridade, religião, etc.14  

 

Masculinidade e violência 

 

Ao refletir sobre a complexidade envolta do ser homem, bem como os processos de 

violência que por vezes atravessam tal identidade de gênero, muitos autores têm refletido sobre o 

qual violento pode ser para os homens nos processos de construtos da masculinidade, sobretudo 

nas sociedades ocidentais15. A antropóloga Miriam Pillar Grossi16 afirma que a principal 

característica historicamente associada ao masculino no Ocidente é o ser ativo, tanto no sentido 

sexual quanto da agressividade e do trabalho. No tocante à atividade sexual, menciona um dos 

modelos tradicionais de gênero masculino brasileiro estudado por Peter Fry, onde o ser homem é 

definido pela posição de ativo na relação, isto é, aquele que penetra, seja mulher, seja outro 

homem17.  

Para a característica de agressividade, desde a infância, na constituição da identidade de 

gênero, o masculino se constrói pela hiperatividade do menino, a qual se confunde com a 

agressividade e é naturalizada. Do mesmo modo, o trabalho, assim como a política, com o advento 

da Revolução Industrial consolidada no XIX passou a ser entendido como atividade inerente ao 

universo masculino, em oposição ao qual seria o das mulheres, isto é, os recônditos do lar.18  

A despeito das diferenças culturais, a antropóloga avalia ainda que tanto em diversas 

sociedades tribais como nas ocidentais o ritual de iniciação dos meninos ao mundo masculino é 

marcado pela violência e necessidade de separação em relação ao mundo do feminino19.  É no 

corpo, portanto, que são produzidas as violências simbólicas de gênero, e em se tratando mais 

                                                           
14 CONNELL, Robert; MESSERSCHMIDT, J. W. Ibid; VANNIN, Iole Macedo. Educando “Machos”, Formando 

Homens: o Ginásio/ Seminário São Bernardo. Dissertação de Mestrado. Salvador: UFBA, 2002. 
15 Sobre o tema ver: CONNELL, Robert; MESSERSCHMIDT, J. W. Ibid; WELZER-LANG, Daniel. A construção 

do masculino: dominação das mulheres e homofobia. In: Revista de Estudos Feministas, v. 9, n. 2, pp. 460-482, 

2001. 
16 GROSSI, Miriam Pillar. Masculinidades: uma revisão teórica. In. Antropologia em Primeira Mão, v. 75, pp. 1-37, 

1995. Disponível em: http://www.antropologia.ufsc.br. Acesso em: 12 jan. 2019. 
17 Quando o homem assume a condição de penetrado na relação com outro homem, ou seja, de passivo, este é reduzido 

a condição feminina, o que implica na perda do elemento fundamental dessa constituição - a atividade. Sobre a questão 

ver: GROSSI, Miriam Pillar. Op. cit; WELZER-LANG, Daniel. Op. cit. 
18 Sobre a questão ver: GROSSI, Miriam Pillar. Op. cit; WELZER-LANG, Daniel. Ibid. 
19 GROSSI, Miriam Pillar. Ibid. 
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especificamente do Brasil, é inevitável não levar em conta o fator da exclusão social e a violência 

nos processos da constituição de identidade masculina em certos contextos, sobretudo nas camadas 

pobres.  

Ao analisarmos o JNF, deparamo-nos com noticiários acerca de conflitos envolvendo 

homens, sendo que todos os casos analisados nesta pesquisa foram atravessados pela violência nas 

relações entre os mesmos, fosse por uma ofensa proferida, agressões ou mesmo ameaças de morte. 

Em 30 de janeiro de 1960, no “Edital de denúncia”, foi solicitado a David de Tal que comparecesse 

à audiência, por ser acusado de no dia 15 de setembro de 1959 ter agredido o menor Rubem 

Gonçalves, em razão deste ter reclamado com o primeiro por ter pintado a bicicleta do menor sem 

sua autorização.20 

Na mesma página, também foi informado ao leitor sobre o crime cometido por José Alves 

de Carvalho, de apelido José de Chiquinha, que atirou no rosto de sua mulher por suspeitar que a 

mesma estaria sendo “falsa”21. A palavra falsa possivelmente remete à traição conjugal, mas de 

qualquer forma, era a conduta da mulher que estava em pauta, a possibilidade de a mesma estar o 

enganando, o que, de alguma forma, afetava a honra deste homem, que se sentiu no direito de atirar 

contra a sua própria companheira.  

As discussões acerca da temática da honra masculina dão conta de refletir o quanto tal 

noção para o homem, em um dos modelos de honra na cultura do nosso país, está historicamente 

associada à conduta das mulheres, por isso a importância do homem controlá-la, no caso do pai a 

filha, e do marido a esposa.22 Assim, “[...] um homem honrado é aquele que tem uma mulher de 

respeito, ou seja, uma mulher recatada, controlada, pura.”23 Em que pese centrarmo-nos no Brasil, 

estamos falando de um comportamento delegado ao masculino que tende a se disseminar no mundo 

ocidental como um todo.24 

                                                           
20 Jornal Folha do Norte – Edital de denúncia – 30-01-1960 – Edição 2153, pp. 02. Museu Casa do Sertão/Centro de 

Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
21 Jornal Folha do Norte – Edital de denúncia – 30-01-1960 – Edição 2153, pp. 02. Museu Casa do Sertão/Centro de 

Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
22FONSECA, Claudia. Cavalo amarrado também pasta: honra e humor em um grupo popular brasileiro. In: Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, n.15, ano 6, 1991. pp. 2739. 
23 GROSSI, Miriam Pillar. Op. Cit. 
24 Sobre o tema ver MATOS, Maria Izilda Santos de. Meu lar é o botequim: alcoolismo e masculinidade. São Paulo: 

Cia. Ed. Nacional, 2001; SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. As Razões do Coração: Namoro, escolhas conjugais, 

relações raciais e sexo-afetivas em Salvador 1889-1950. Tese de Doutorado, Niterói: UFF, 2010. 
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 É emblemático um processo crime da categoria de homicídio para a reflexão sobre o 

quanto a violência norteou os conflitos entre homens na Princesa do Sertão na década de 60, em 

disputas que estavam diretamente ligadas à ideia de controle e posse sobre as mulheres. Assim, 

numa festa ocorrida no dia 15 de dezembro em 1964, o réu Italo, 52 anos, casado, segundo consta 

no processo “marginal, useiro e vezeiro na pratica do furto”, foi acusado de atirar contra 

Manoelzinho por não aceitar a queixa do último, que reclamou após o primeiro ter tocado nos seios 

de sua companheira Pureza.25 

Em que pese os constrangimentos possivelmente experienciados por Pureza, ao ter uma 

parte íntima tocada por um homem que certamente não pediu sua autorização, esta não foi a grande 

questão do conflito, mas a atitude de Ítalo em ter tocado os seios de uma mulher que não lhe 

pertencia, não estava sobre sua posse. Tal violação constituía-se em um ofensa à honra de 

Manoelzinho, a qual, como já foi discutido, estava diretamente ligada à honra de sua companheira 

e aos atributos de pureza e recato da mesma26. Infelizmente, a confusão leva ao óbito de Pureza, 

que morre por tiros disparados por Ítalo.     

Na tradição do coronelismo no Nordeste, por exemplo, era bastante comum homens, após 

serem traídos, lavarem sua honra matando a mulher e o amante desta. Luiz Alberto Lima27, ao 

lançar um olhar investigativo sobre os processos crimes de homicídio e lesão corporal entre os anos 

de 1930 e 1948, constatou ter o recurso jurídico de legítima defesa da honra28 basicamente norteado 

os conflitos de caráter sexo-afetivos da população pobre29 em Feira de Santana no período. Isto 

porque, até 1940 foi marcante na jurisprudência a influência do parágrafo 27, inciso 4º do Código 

Penal de 1890, o qual abria margens para ser considerado livre de culpa aquele que agisse 

inconscientemente. Assim, foi comum nos julgamentos de crimes de violência cometidos por 

homens, serem estes inocentados ou terem suas penas reduzidas na justificativa de terem perdido 

                                                           
25 Processo crime: Denúncia – Homicídio. E: 2; Cx: 33; Doc: 568. CEDOC/UEFS. 
26 GROSSI, Miriam Pillar. Op. Cit. 
27 LIMA, Luiz Alberto da Silva. Mulheres ocultas: cotidiano feminino e formas de violência em Feira de Santana 

1930-1948. Dissertação de Mestrado. Feira de Santana, UEFS, 2010. 
28 Sobre o tema, ver CAULFIELD, Suean. Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro, 

1918-1940. Campinas, Ed. da UNICAMP, 2000; CORRÊA, Marisa. Morte em Família: representações jurídicas de 

papéis sexuais. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983; BORELLI, Andrea. A tese da passionalidade e os Códigos Penais 

de 1890 e 1940. In ANPUH – XXII Simpósio Nacional de História – João Pessoa, 2003.  
29 Ainda que o autor restrinja esse comportamento às classes populares, devido ao recorte de sua pesquisa, a 

historiografia sobre o tema demonstra que o comportamento não era restrito as estas, mas sim às masculinidades como 

um todo, mediante atravessamentos verticais interclassistas e raciais.  
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o controle por ciúmes, ou mesmo por provocações ou “o estado de teimosia” 30 de sua esposa, o 

que feria a honra do mesmo e o levava a cometer o crime. 31  

O machismo que marcava a jurisprudência também é perceptível na forma como o Código 

Civil de 1916, em vigor até 1999, estabelecia as regras para o crime de adultério, entendido como 

uma ofensa a honra e a honestidade da família, e que por isso podia resultar em até três anos de 

prisão. Acontece, porém, que para o marido que cometesse adultério, a pena só seria aplicada se 

este tivesse a “concubina teuda e manteuda”32, isto é, tida e mantida pelo mesmo.  

Na medida em que o código civil não distinguia o adultério do marido e da esposa, alguns 

escritores não poupavam esforços em argumentar que o adultério da mulher além de ser 

moralmente mais degradável, resultava em maiores consequências, como a introdução de filhos 

estranhos à família.33 Como se a conduta do homem, sobretudo em uma sociedade onde o mesmo 

gozava de tantos privilégios em relação às mulheres, sobre as quais recaiam as exigências do recato, 

não fosse fundamental para que as mulheres fossem preservadas. 

Em que pese as peculiaridades históricas e culturais, bem como a luta das mulheres por 

direitos ao longo da história, a dominação masculina se faz marcante nas sociedades ocidentais, ela 

“atribui aos homens privilégios materiais, culturais e simbólicos”34. No entanto, tal dominação não 

é exercida somente sobre as mulheres, se estende também às relações sociais entre os homens, 

sobretudo nos processos constitutivos de virilidade. 

Não sem violência muitos homens da Princesa do Sertão buscaram reafirmar a sua 

masculinidade viril, como no caso da notícia publicada na coluna “Ocorrências policiais”, em 13 

de janeiro de 1960 no JFN, onde foi relatado o assassinato cometido pelo ex-soldado Edvaldo 

Cerqueira contra Armando Gonçalves de Almeida, homem pardo, solteiro e engraxate. Na versão 

de uma das testemunhas ouvidas, segundo o Jornal, o crime teria ocorrido por volta das 22h quando, 

                                                           
30 Processo crime: Denúncia – Lesão Corporal. E: 1; Cx: 10; Doc: 207. CEDOC/UEFS.  
31 A partir da década de 70, as alegações sobre defesa da honra vão sendo questionadas pelo movimento feminista, que 

associa esses crimes ao machismo e a uma dupla moral que estabelece critérios diferenciados a homens e mulheres 

quanto a conduta sexual. A jurisprudência sofreu mudanças sob a ação crítica das feministas, embora ainda hoje não 

seja incomum o argumento da honra nos crimes de feminicídios e lesões corporais sejam em alguma medida 

legitimados. Sobre o tema ver: FERRRI, Enrico. O delicto passional na civilização contemporânea. São Paulo: 

Saraiva, 1934; ARAS, Lina M. Brandão de; CONCEIÇÃO, Antonio Carlos Lima da. O crime passional e a tese da 

Legítima Defesa da Honra. In: III Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades, Salvador: UESB, 2013. 
32 BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado, vol. II, Rio de Janeiro: Livraria 

Francisco Alves, 1928. pp. 272. 
33 Ibidem. 
34 WELZER-LANG. op.cit. 
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em meio a uma discussão entre o engraxate e o ex soldado, na porta da casa do segundo, ouviu-se 

o tiro disparado por Edvaldo Cerqueira, que fugiu em seguida.35  

Conforme traz o JFN sobre o conteúdo da fala das duas testemunhas, ambas homens, às 

quais afirmaram terem ouvido, pouco antes do assassinato, Armando de Almeida dizer que “em 

sua cara ninguém batia”, sendo que a segunda testemunha menciona ainda ter o ex-soldado 

primeiro ameaçado dar a “bofetada na cara” do engraxate.36 

Não é emitido juízo de valor no noticiário, quanto à atitude do ex-soldado: palavras como 

“vítima” ou “assassino” não são usadas. Parece tratar de um acerto de contas público e visível entre 

homens machos, em nossa leitura uma exibição pública da virilidade. No entanto, acontecimentos 

como estes não perdiam o status de crime, posto que o caso é anunciado como “mais um crime de 

morte aconteceu nesta Cidade [...]”37.  

Podemos ter acesso a algumas informações sobre Armando de Almeida, para além da cor 

de sua pele e função, como a idade ser 30 anos, o estado civil solteiro e morador do Pedra do 

Descanso, porém poucas informações são fornecidas sobre Edvaldo Cerqueira, ou ainda as 

motivações do crime, o que provavelmente seria ainda apurado. Mas possivelmente, conforme a 

fala dos dois homens que testemunharam ao menos partes da discussão, em algum momento a 

ameaça ou possibilidade de uma bofetada na cara, constituiu-se em uma ofensa a uma das partes, 

e que levou a outra ao disparo.   

Trataram-se de ofensas à honra e virilidade, na medida em que o engraxate reage à ameaça 

de uma bofetada à sua face, mostrando não ter medo. Em contrapartida, o ex-soldado, que porta 

uma arma, também reforçando o quanto era viril, dispara contra o engraxate, posto que a virilidade 

é também uma “estratégia de resistência para lutar contra o medo”.38 É possível analisar a arma de 

fogo como uma extensão do corpo masculino, funcionando, portanto, como ferramenta capaz de 

potencializar, com efeito, a capacidade de gerar agressões a outro homem, neste caso. 

O elemento da virilidade violenta também aparece no processo crime movido contra o 

mágico André Silva Cardoso, acusado de dar tiros contra o dono do circo, em que pese moradores 

da Rua Nova terem afirmado ter sido o dono do circo o autor dos tiros. Na versão das testemunhas, 

                                                           
35 Jornal Folha do Norte – Ocorrências policiais – 30.01.1960 – Edição 2638, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de 

Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
36 Jornal Folha do Norte – Ocorrências policiais – 30.01.1960 – Edição 2638, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de 

Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
37 Ibidem. 
38 WELZER-LANG. op. cit. 
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o dono do circo agrediu a mulher do mágico, que ao tirar pergunta ao suposto agressor, no meio da 

discussão afirmou que o dono do circo não era mais homem que ele39.  

Além de uma questão novamente envolvendo uma ofensa a honra, já que o dono do circo 

viola supostamente uma posse do mágico, envolve o caráter viril da masculinidade do mesmo. 

Embora certamente o mágico soubesse que seu patrão portava uma arma, exorcizar o medo é a 

única alternativa a quem desejava afirmar a sua virilidade.40  

Ambos os casos acima descritos, as armas de fogo se fazem presente, as quais possuem 

um significado ligado à constituição de masculinidades na sociedade Ocidental, no tocante ao ser 

viril. Além disso, temos o contexto de um mundo pós guerras mundiais, onde há uma disseminação 

da cultura bélica masculina. Segundo Edinilsa Souza:  

As armas têm o poder de submeter o outro a seus desejos e interesses, o poder de vida ou 

morte. Esses objetos são introduzidos desde cedo na vida do menino, na forma de 

brinquedos, e passam a fazer parte do universo masculino com todos os simbolismos que 

possuem no contexto capitalista ocidental contemporâneo.41  

 

Apesar de os protagonistas dos casos serem todos trabalhadores, existem significados 

sociais envolta das profissões exercidas pelos mesmos. Especificamente no conflito relatado no 

JFN em 13 de janeiro de 196042, o fato de ter ocupado Edivaldo Cerqueira o cargo de soldado 

permite ao mesmo gozar de um prestígio que não goza aquele que exercia a função de engraxate, 

posto que o trabalho do primeiro possibilita um porte legalizado da arma de fogo. No segundo 

caso43, em que pese não ser possível afirmar ter havido socialmente o mesmo prestígio em ser dono 

de circo – como até hoje não há – na hierarquia entre mágico e proprietário, o último certamente 

estava no topo em relação ao primeiro. 

Nos idos de 60, agressividade e a violência exacerbada já não eram elementos de prestígio 

social para os homens, tampouco consoantes às formas de sociabilidades modernas almejadas. 

Porém, em alguns momentos foi acionada e, inclusive, considerada legítima. Um caso significativo 

envolve a violência entre dois homens, sendo um deles policiador, também portador de arma de 

                                                           
39 Processo crime: Denúncia – Lesão corporal. E: 4; Cx: 106; Doc: 2201. CEDOC/UEFS. 
40 WELZER-LANG. op. cit. 
41 SOUZA, Edinilsa Ramos de. Masculinidade e violência no Brasil: contribuições para a reflexão no campo da saúde. 

In: Ciência & Saúde Coletiva, 10(1):59-70, 20 pp. 65.  
42 Jornal Folha do Norte – Ocorrências policiais – 30.01.1960 – Edição 2638, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de 

Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
43 Processo crime: Denúncia – Lesão corporal. E: 4; Cx: 106; Doc: 2201. CEDOC/UEFS. 
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fogo, e o outro um homem descrito como um “perigoso pistoleiro”.  Assim noticiava o JFN em 9 

de janeiro de 1960: 

O policial Demósthenes matou para não morrer 

 

A polícia de Feira de Santana luta atualmente contra toda espécie de dificuldades para 

realizar um perfeito policiamento em nossa terra. É fato conhecido de todos que a polícia 

local não dispõe de viaturas nem de suficiente número de homens para os seus serviços, 

numa cidade infestada de maus elementos como a nossa. Devido a essas deficiências, 

houve por bem, a polícia, admitir auxiliares, como já era de costumes, de há muito, nesta 

terra, recrutados entre cidadão pobres, é bem verdade, mas de procedimento ilibado, 

afastando todos aqueles que se excedem em suas funções. Serviços inestimáveis ao povo 

de Feira de Santana vêm prestando esses auxiliares da polícia, na repressão a 

malandragem, no combate aos ladrões, na caça aos pistoleiros [...] Dentre os auxiliares da 

polícia, um dos poucos colocados em serviço pela Delegacia Regional foi o Sr. 

Demosthenes Guedes Farias, cujo procedimento sempre esteve acima de qualquer 

censura. De fato, ninguém, nesta terra, nunca viu o Sr. Demosthenes Guedes em farra, 

ingerindo aguardente em bares e fazendo desordens. Sua habilidade em labutar com 

homens perigosos é notória, sempre procurando meios moderados para contornar 

situações criadas, madrugadas adentro, pela exaltação alcoolica em locais suspeitos. Não 

é, o policial Demosthenes, um bêbado a procura de notoriedade e ‘cartaz’, para os quais 

não nem qualidades ne virtudes. É um homem simples, correto, sóbrio, honesto. Um 

homem contente consigo mesmo, um homem realizado, dentro de sua modéstia e de sua 

pobreza. Um exame superficial de sua personalidade mostra-nos um indivíduo destituído 

dessa agressividade desmesurada dos doentes, dos frustrados, dos liquidados na vida. 

Nunca sacou uma arma, embora, para policiar ‘boites’, e ‘rendez vous’, fiscalizou, durante 

muito tempo, o ‘Oasis’, cujos proprietários poderão testemunhar a sua maneira correta e 

branda de contornar e evitar conflitos. Em um local terrível como é a casa conhecida como 

‘125’, acabou com os tiroteios, correrias e depredações que traziam em sobressalto 

constante os moradores de certo trecho da Av. Des. Filinto Bastos. Há alguns dias o 

policial Demosthenes passou a dar serviço Lindalva Tertuliana de Jesus. Na fatídica noite 

[...] achava-se o policiador naquele local, como era de costume, sentado a um canto, 

quando entrou o perigoso pistoleiro Manoel Faustino, elemento sobejamente conhecido 

da polícia, acompanhado de dois outros indivíduos, todos já embriagados. Sentaram-se, 

pediram cerveja e armaram logo barulho com a dona da casa, pretextando estar a cerveja 

quente. Da troca de xingamentos resultou atirar Manoel sôbre Lindalva uma garrafa, que 

por felicidade não a atingiu, avançando então contra a mesma para esmurrá-la. [...] 

Avançando Manoel Faustino, um desordeiro contumaz, contra Lindalva, para bater-lhe, 

em seu socorro surge a mundana Lourdes, que se atira contra o celerado, Manoel Faustino 

saca, então, de um revolver, e por dentro do paletó, sem tirar a arma do coldre, atira em 

Lourdes, atingindo-a no braço. Ato contínuo, vira-se rapidamente, já com o revolver livre, 

e desfere um tiro em direção de Demosthenes, contra o qual tinha uma velha prevenção, 

pois o policial certa vez o desarmara, tomando-lhe uma enorme faca tipo peixeira, indo a 

bala, calibre 38, atingir o infeliz Luiz França, que se achava sentado ao lado do policial, 

seu amigo. Luiz morreu instantaneamente. Aturdido, confuso, e temendo pela propria 

vida, Demosthenes procura defender-se, já a essa altura de arma em panho, uma pistola 

‘Berêtta’, calibre 7/65, e embora sob a mira da arma de Manoel Faustino, não visa o corpo 

do pistoleiro e atira para o alto [...] Escapando por milagre de ser atingido por outro disparo 

de Manoel Faustino, Demosthenes alveja-o. Mesmo ferido, o pistoleiro continuou a 

avançar [...] tendo Demosthenes, nessa hora, derrubado o pistoleiro com a coronha da 

‘Berêtta’. Caiu Manoel Faustino sôbre o proprio revolver. Levantou-se, em seguida, 

empunhando uma faca que trazia à cintura e mataria o policiador se este não tivesse feito 

novo disparo sobre o seu corpo. [...] O policial agiu em legitima defesa. Lutando contra 

um perigosos elemento, afeito ao uso de armas com intuitos criminosos, expôs a sua vida 

para evitar um desenlace trágico. Não se precipitou. Usou meios moderados. Esta é a 
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verdadeira história [...] A justiça e a Sociedade não exigem que ninguem seja covarde, que 

ninguem entregue a sua propria existência em holocausto ao banditismo, muito menos um 

policiador, no exercicio de suas funções. O policiador Demosthenes será um dia julgado 

nesta terra, pelo proprio povo feirense, quando toda a verdade há de aparecer, 

desmascarando os instigadores de linchamentos.”44  

 

Neste noticiário, é relatada uma ação de legítima defesa do “auxiliar da polícia” 

Demósthenes Farias, descrito como um homem de origem humilde que não era policial, mas, assim 

como outro policiadores, ajudava a polícia a manter a ordem na cidade “infestada de maus 

elementos”. Ao informar de onde eram recrutados esses homens, é feito um contraponto que está 

diretamente ligado aos valores que são atribuídos à pobreza, pois embora fossem “cidadãos 

pobres”, possuíam um “procedimento ilibado”, isto é, sem machas, livres de suspeitas.  

Este caso, portanto, nos possibilitou acessar a valores legitimados e bem vistos para os 

homens, sobretudo de camadas pobres, como o policiador Demosthenes, um “homem simples, 

correto, sóbrio, honesto”, que não andava em “farra, ingerindo aguardente em bares e fazendo 

desordens”. Ao mesmo tempo, acessamos a características e comportamentos que não eram bem 

vistos socialmente, como é perceptível na descrição feita pelo articulista do jornal sobre Manoel 

Faustino, “um desordeiro contumaz”, o típico “elemento” que o policiador combatia nas 

madrugadas “sempre procurando meios moderados para contornar situações criadas [...] pela 

exaltação alcoólica [dos desordeiros] em locais suspeitos”.45 

Há, no noticiário, um discurso sobre civilidade, o qual foi recorrente no JFN, na tentativa 

de imprimir aos homens pobres o valor positivo do trabalho. Na cidade de Feira de Santana as 

discussões sobre civilidade, dentro de um projeto gerido por grupos abastados da cidade, podem 

ser remetidas aos primeiros anos da República. Houve um esforço por parte das elites feirenses, 

compostas por intelectuais e profissionais liberais – muitos que inclusive escreviam para o JFN –, 

comerciantes importantes da cidade e políticos, em pôr em pratica um projeto que visava 

modernizar e civilizar os costumes e comportamentos conforme os referenciais de tais grupos 

dirigentes46.  

                                                           
44 Jornal Folha do Norte – 09.01.1960 – Edição 2153, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - 

MSC/CENEF. 
45 Jornal Folha do Norte – 09.01.1960 – Edição 2153, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - 

MSC/CENEF. 
46 SIMOES, Kleber José Fonseca. Os homens da princesa: modernidade e identidade masculina em Feira de Santana 

1918-1938. Dissertação de Mestrado. Salvador: UFBA, 2007. 
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O combate a indisciplina e repressão aos crimes por meio dos dispositivos da polícia foi, 

portanto, um dos meios utilizados pelos grupos dominantes para se alcançar à ordem almejada 

pelos mesmos, no intuito de garantir o desenvolvimento civilizador na cidade47.   Neste projeto de 

modernização e civilização dos comportamentos na urbe, o qual não se limitou à Princesa do 

Sertão, antes, esteve na ordem do dia, desde os primeiros anos da República, nas principais cidades 

do Brasil, o trabalho constituiu-se enquanto um elemento fundamental para a formação de um 

cidadão de bem. O ser trabalhador se constituía sobretudo em oposição à figura do vadio, do 

malandro, que era visto como um impedimento para a formação de uma sociedade cujos costumes 

fossem civilizados48.  

O trabalho foi também de suma importância para o construto da honra masculina, devido 

a ligação direta existente entre a identidade de homem honrado e o ser trabalhador. Isto porque, em 

um dos possíveis modelos de honra nas sociedades ocidentais modernas está ligado ao poder 

econômico49, à capacidade de provedoria do sustento da família por parte do pai, embora 

dificilmente alcançada pelos homens de camadas pobres. Aparecida Sanches, ao voltar-se a 

Salvador republicana, constata que os “homens dados aos prazeres ilícitos com prostitutas, ao jogo, 

aos bares e cabarés não eram compatíveis ao papel de pais de família, homens provedores ou de 

esposos zelosos que deveriam resguardar mulher e filho”.50 

Demosthenes51 é, portanto, a personificação do homem pobre ideal, trabalhador, corajoso, 

“alegre e realizado dentro de sua pobreza”, que certamente não contestava a sua condição de classe 

se envolvendo em manifestações ou aglomerações de questionamento à ordem vigente. Respeitava 

as leis, como devia fazer um bom trabalhador52, combatendo, inclusive, os desordeiros que assim 

                                                           
47 Sobre o tema ver SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. As Razões do Coração: Namoro, escolhas conjugais, 

relações raciais e sexo-afetivas em Salvador 1889-1950. Tese de Doutorado, Niterói: UFF, 2010; ARAÚJO, R. M. 

Barbosa de. Vocação do Prazer: A cidade e a família no Rio de Janeiro republicano, Rio de Janeiro: Rocco, 1993; 

CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim, São Paulo: Brasiliense, 1986. 
48 Sobre o tema ver ASSIS, Nancy Rita Sento Sé. Questões de vida e de morte na Bahia Republicana: valores e 

comportamentos sociais das camadas subalternas soteropolitanas. Salvador: UFBA. Dissertação de Mestrado, 1997; 

FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: Criminalidade em São Paulo 1880-1924, São Paulo: Brasiliense, 1986; DIAS, 

Adriana Albert. A Malandragem da Mandinga: o cotidiano dos capoeira em Salvador na República Velha 1910-1925. 

Dissertação de Mestrado. Salvador: UFBA, 2004. 
49 GROSSI, Miriam Pillar. op. cit.. 
50 SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. As Razões do Coração: Namoro, escolhas conjugais, relações raciais e 

sexo-afetivas em Salvador 1889-1950. Tese de Doutorado, Niterói: UFF, 2010. pp. 221. 
51 Jornal Folha do Norte – 09.01.1960 – Edição 2153, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - 

MSC/CENEF. 
52 ESTEVES, Marta Abreu. Meninas Perdidas: Os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1989. 
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não faziam. Não era afeito a bebedices, prática que, principalmente nas primeiras décadas do XX, 

constituiu-se em um problema social, alvo de combate dos higienistas no período na Primeira 

República, pois a figura do alcoólatra estava na contramão da construção do homem trabalhador, 

macho e de bem.53 

Os valores previstos para o que seria um homem de bem estavam disseminados na 

sociedade, ainda que não por todos. Um caso simbólico é a notícia acerca do julgamento do 

“assassino” Valdemar Soares, acusado de matar em seu estabelecimento o cliente Josiel Souza, no 

dia 13 de novembro de 196554. Conforme a notícia, o desentendimento teve início quando 

Valdemar tentou colocar no engradado uma garrafa de cerveja vazia, o que gerou uma discussão 

entre o dono do bar e o cliente, chegando Valdemar a sacar uma arma e atirar em Josiel pelas costas. 

O jornal justifica ter o assassinato de José Souza revoltado a população, sobretudo pela boa conduta 

que possuía a vítima, que certamente estava dentro dos parâmetros do que se entendia como 

cidadão de bem, de procedimento ilibado. 

Matar alguém por conta de uma garrafa de cerveja configurava-se como barbárie, ato 

inverso ao que se esperava de um homem de hábitos civilizados, o que nunca esteve longe do 

horizonte de preocupações das elites feirenses, isto é, a adequação dos comportamentos e hábitos 

dos homens feirenses às sociabilidades inerentes a modernidade. 

O articulista Eme Portugal, em sua seção “Etiqueta Social” no JFN na segunda metade 

dos aos 60, não poupava esforços em dar aos homens feirenses dicas de como deveria se comportar 

um homem moderno. Alertava sobre a deselegância de fumar próximo à mulheres, instrua sobre a 

forma “leve” e adequada de saudar um amigo quando este estivesse em companhia de uma dama, 

e mesmo sobre a maneira de se portar “patrões ou chefes modernos” diante dos trabalhadores, 

devendo os primeiros cumprimentar os últimos logo no início dos trabalhos55.  

Os avanços das sociabilidades modernas, sem dúvidas, criavam o descompasso entre o 

que se desejava – e era imposto –, e a realidade social56, descompasso este que se fazia sentir ainda 

nas décadas de 60 na urbe feirense. A grande problemática girava entorno dos conflitos oriundos 

                                                           
53 MATOS, Maria Izilda Santos de. Meu lar é o botequim: alcoolismo e masculinidade. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 

2001. 
54 Jornal Folha do Norte – 03.06.1967 – Edição 3033, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - 

MSC/CENEF. 
55 FREITAS, José Francisco Brandão de. Eme Portugal, “o mito social feirense”. Feira de Santana: Shekinah, 2014. 

pp. 120 -123. 
56 ARAÚJO, R. M. Barbosa de. Vocação do Prazer. A cidade e a família no Rio de Janeiro republicano, Rio de Janeiro: 

Rocco, 1993. 
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das sociabilidades inerentes à modernidade – sobretudo para os homens –as quais trouxeram 

consigo os conflitos nas relações sociais e processos de civilidade. Com os teatros, os cafés, os 

espaços públicos e suas atrações para as famílias, vieram também os bares, a bebedice, os prazeres 

desregrados que a cidade podia proporcionar.  

Tais questões fugiram ao controle dos grupos dirigentes, que se esforçavam em imprimir 

valores modernos aos homens da Princesa do Sertão, sem contanto perder de vista valores 

tradicionais ligados à moral e a família. O jornal sempre denunciava os maus exemplos, os hábitos 

reprováveis, ligados aos exageros das noitadas e boemias por parte de tais homens, o que apontava 

os limites da civilidade na urbe. Assim, há registros de uma nota publicada em 13 de abril de 

195757, onde foi relatado o recorrente problema vivenciado no cotidiano da cidade, desde tempos 

remotos:  

“Oriente”, a Polícia, o Meretricio 

Já ultrapassaram os limites da mais elástica tolerância os abusos praticado pelos 

taverneiros responsáveis pelo funcionamento da tasca denominada ‘Café Oriente’, na 

famigerada ‘Rua do Meio’. Há anos que a baluca ‘Oriente’, ponto de reunião dos mais 

sórdidos elementos da cidade, vem pondo polvorosas, pelas correrias, tiroteios, 

espancamentos, bebedeiras e tôda sorte de excessos dos seus frequentadores – prostitutas, 

da pior espécie, malandros, desordeiros contumazes e ébrios habituais – os moradores das 

ruas Mons. Tertuliano, Senhor dos passos, praças Fróis da Mota e D. Pedro II, sem que 

nenhuma providência seja tomada pelos responsáveis da manutenção e garantia da 

tranquilidade pública. De início, instalou o antro oriental, em suas dependências um super 

auto-falante que berrava [...] músicas repetidas dez, vinte e até cem vezes, de acordo com 

as posses, a paixão e a cachaça do freguês, que assim mandava, a qualquer esquálida e 

sifilítica messalina, as suas convincentes juras de amor. [...] Mas, agora, o botequim 

‘Oriente’ chega às raias do insuportável [...] montando um regabote, um forrobodó, uma 

pândega, uma esbórnia, um banguiê provido de estrepitosa orquestra, que funciona das 23 

às 4 horas da madrugada diariamente promovendo verdadeira pagodeiras carnavalescas 

[...]58 

A nota se endereçava às autoridades policiais e denunciava os desconfortos e atentado à 

moralidade causados pelas farras em espaços como o Café Oriente, os mesmos locais suspeitos 

mencionados na publicação do JNF acerca do caso envolvendo o policiador Demosthenes e Manoel 

Farias, em 1960.59 Homens, ricos e pobres, se reuniam nesses lugares e se entregavam a toda a 

                                                           
57 A utilização desta fonte, que remete a uma temporalidade não englobada nesta pesquisa, ratifica o quanto as 

sociabilidades inerentes à modernidade causavam incômodo às elites feirenses, bem como remetiam à incivilidade dos 

homens na urbe. 
58 Jornal Folha do Norte – 13.04.1957 – Edição 2543, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - 

MSC/CENEF. 
59 Jornal Folha do Norte – 09.01.1960 – Edição 2153, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - 

MSC/CENEF. 
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sorte de bebedices – que se constituía novamente como um problema – e prazeres noturnos 

madrugada a dentro, práticas estas conflitantes com a ordem e moral da família, bem como à figura 

do homem trabalhador60.  

A violência também foi um elemento que se reatualizou e se manteve intrínseco às 

construções das masculinidades inerentes à modernidade em Feira de Santana, tanto nas relações 

sociais entre homem/homem quanto homem/mulher. Há uma associação entre a violência e a 

masculinidade viril, do homem corajoso, de vigor, que se opunha aos atributos inerentes ao 

universo masculino. 

Tal constatação é possível a partir de casos analisados até aqui, como o envolvendo a 

agressão cometida por David de Tal ao menor Rubem Gonçalves, por conta de uma bicicleta61; a 

atitude de José Alves de Carvalho, em atirar contra a sua própria mulher, mediante a suspeitar de 

a mesma ter sido “falsa”62; o conflito entre Ítalo e Manoelzinho, resultando na ação do primeiro 

em atirar na companheira do último63; o assassinato cometido pelo ex-soldado Edvaldo Cerqueira 

contra o engraxate Armando Gonçalves de Almeida64; os tiros disparados na discussão acalorada 

entre o mágico André Silva Cardoso e o dono do circo65; o caso do policiador Demósthenes Farias, 

que supostamente em legítima defesa atirou contra Manoel Farias66; ou ainda o assassinato 

cometido por Valdemar Soares, contra o seu cliente Josiel Souza67.      

 

Masculinidade, comportamentos e vestes 

 

                                                           
60 Aparecida Sanches observou o mesmo conflito trazido pela modernidade, mediante os "desregramentos urbanos", 

na cidade de Salvador republicana. Ver: SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. As Razões do Coração: Namoro, 

escolhas conjugais, relações raciais e sexo-afetivas em Salvador 1889-1950. Tese de Doutorado, Niterói: UFF, 2010.  
61 Jornal Folha do Norte – Edital de denúncia – 30-01-1960 – Edição 2153, pp. 02. Museu Casa do Sertão/Centro de 

Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
62 Jornal Folha do Norte – Edital de denúncia – 30-01-1960 – Edição 2153, pp. 02. Museu Casa do 

Sertão/Centro de Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
63 Processo-crime: Denúncia – Homicídio. E: 2; Cx: 33; Doc: 568. CEDOC/UEFS. 
64 Jornal Folha do Norte – Ocorrências policiais – 30.01.1960 – Edição 2638, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de 

Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
65 Processo-crime: Denúncia – Homicídio. E: 4; Cx: 106; Doc: 2201. CEDOC/UEFS. 
66 Jornal Folha do Norte – 09.01.1960 – Edição 2153, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - 

MSC/CENEF. 
67 Jornal Folha do Norte – 03.06.1967 – Edição 3033, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - 

MSC/CENEF. 
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O emergir de “novas” possibilidades do ser homem, mediante as transformações oriundas 

das lutas feministas – que a partir da segunda metade do XX passaram a questionar de forma 

veemente os papéis de gênero, causando a muitos desconfortos –, a pluralidade e fluidez das 

identidades de gênero, transformações na sexualidade mediante o avanço das tecnologias, maior 

preocupação com a estética e saúde, entre outros, tem gerado o que alguns autores chamam de 

“crise da masculinidade”68, mas que em diálogo com Grossi, concordamos mais tratar-se de um 

“processo de mudança”, momento que vem sendo vivenciado por homens e mulheres em suas 

relações sociais e construções identitárias.  

A antropóloga afirma que “há múltiplos modelos de masculinidade hoje no Brasil: homens 

honrados, homens sensíveis, novos pais, homens desempregados, etc. [inclusive] Algumas destas 

‘novas’ masculinidades se afastam do modelo tradicional de força que definia o homem.”69 

Pontuamos, portanto, que ao tratarmos das identidades de gênero pensadas nesta pesquisa, 

tanto as masculinidades quanto, em certa medida as feminilidades, dialogamos com o conceito 

trazido por Guacira Louro Lopes para qual as identidades sociais são construções históricas e 

culturais. A pesquisadora sustenta a defesa de que somos sujeitos de múltiplas identidades e que 

essas possuem caráter fragmentado, instável e histórico70.  

Conforme o que foi dito acima, para a compreensão acerca das mudanças e permanências 

ocorridas na cidade de Feira de Santana, sobretudo no tocante às identidades masculinas – em uma 

perspectiva geracional – no recorte deste estudo investigativo, se faz fundamental levar em conta 

o contexto mais amplo de transformações ocorridas no Brasil, bem como no Ocidente.  

Foi identificada uma crescente influência, em termos sociais e culturais, dos Estados 

Unidos sobre Brasil no pós-Segunda Guerra, principalmente a partir da década de 50 quando a 

uniformização e popularização das informações divulgadas em todo o mundo, em grande medida 

por conta das inovações tecnológicas, alcançaram os principais meios de comunicação, como a 

televisão e o rádio71.  

                                                           
68 Sobre o tema ver GROSSI, Miriam Pillar. op. cit.; SILVA, Sergio Gomes da. A crise da masculinidade: uma crítica 

à identidade de gênero e à literatura masculinista. In: Psicol. cienc. prof. [online]. 2006, vol.26, n.1, pp.118-131. ISSN 

1414-9893.  Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932006000100011. Acesso em: 10 jan. 2019. 
69 GROSSI, Miriam Pillar. op. cit. 
70 LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias das Sexualidades. In: LOURO, Guacira Lopes (Org.). O Corpo Educado. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2000. 
71 HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932006000100011
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É impossível, portanto, estudar os períodos entre 60 e 70 sem pensar “na contribuição 

dada pelo cinema, rock n’roll, pelo movimento feminista e pela contracultura em geral, na liberação 

dos hábitos e comportamentos de homens e mulheres, principalmente em relação à sexualidade”72.  

As influências dessas transformações lideradas, sobretudo, por uma cultura jovem, se fizeram sentir 

de diferentes formas e proporções pelo Ocidente73.  

As marcas da cultura norte americana sobre os gostos e sociabilidades dos rapazes 

feirenses da década de 60 não passaram despercebidas, por exemplo, pela colunista Zoíla Ribeiro, 

que em 6 de agosto de 1960 publicou no JFN uma crônica74 onde, em que pese os exageros em 

suas palavras, informou sobre a forte inclinação do que chamou de “protótipo do rapaz de 1960” 

aos estrangeirismos, perceptível pelo seu vocabulário carregado de gírias como “big”, “ok”, entre 

outras. 

Assim descreveu a colunista: 

Protótipo do Rapaz Atual 

O protótipo de rapaz de 1960, tal como é encontrado no conjunto do mundo ocidental, tem 

18 anos, ou seja, quatro anos a menos do que o protótipo do rapaz de antigamente, que 

precisava esperar estar quite com o serviço militar para passar do estado de estourado ao 

de rapaz ajuizado. Hoje em dia, a partir da idade de 18 anos, o rapaz é tomado a sério e, 

em vista das consequências lógicas, êle mesmo se toma a sério. [...] O protótipo do rapaz 

1960 só tem uma paixão: os camaradas. Êle acredita neles numa fé sem par. E crê 

unicamente neles. Encontra os na oficina, no escritório, na escola, no bar, no cinema, nos 

veraneios. Não sabe viver sozinho. É com eles que joga buraco, e com quem fala em ir 

sempre para muito longe. Às vezes êle vai mesmo. Finalmente, o protótipo do rapaz 1960 

gosta das moças que sabem escutá-lo para o lastimar ou felicitar. Êle não se interessa pela 

política. Motivo: é muito difícil guardar na cabeça o nome dos ministros, dos partidos... e 

dos chefes dos partidos [...] êle é mais do que descrente [...] O escândalos não o perturbam 

mais. Já viu de tudo <pensa ele> Por isso, espera de tudo. [...] Não será êle que vocês 

ouvirão pedir um cálice de licor no bar ou num restaurante. Êle deixa esse gosto (sem o 

criticar) aos velhos da véspera. Êle toma unicamente cerveja, uísque, guaraná e suco de 

frutas. A poesia é a última de suas preocupações. Êle não lê versos. Se é brasileiro, 

somente Manoel Bandeira tem ainda alguma graça nos seus olhos. Quanto a rimar um 

madrigal... E o amor? [...] Eis a <média> das opiniões manifestadas por um deles: - Nós 

pensamos muito menos nas moças do que elas parecem pensar em nós. [...] Temos 

constatado que aqueles que namoraram moças durante os estudos nunca vão longe na vida. 

Por isso nós as evitamos até o momento em que já temos uma situação. Então, se nós 

cismarmos seriamente com uma delas, podemos desposá-las e sustentar dignamente nosso 

lar. O protótipo do rapaz 1960 diz consigo mesmo: “Ontem encontrei um tipo formidável, 

                                                           
72 RODRIGUES, Andréa Rocha. Honra e sexualidade infanto-juvenil na cidade do Salvador, 1940-1970. Tese de 

Doutorado em História - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007. pp. 14-15. 
73 Ibidem. 
74 RIBEIRO, Zoíla Chagas. Protótipo do Rapaz Atual. Jornal Folha do Norte. 06.08.1960. Edição 2637, pp. 1. Museu 

Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
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que me apresentou uma garota de arromba, êle me disse que eles estavam projetando uma 

‘big’ festa, uma coisa de primeira, absolutamente sensacional, e que faria um sucesso 

medonho. Perguntaram-me se eu queria topar, e eu respondi: ‘OK’. O que diz a família do 

rapaz 1960 (o que sempre se disse): “Que geração!” Ou então: “Pobre Brasil!”. 75 

 

Há anos, Zoíla Ribeiro mantinha uma coluna no JNF, onde expunha crônicas que 

retratavam, por exemplo, problemas ligados ao cotidiano da cidade. Nesta, em específico, a grande 

discussão girou entorno do conceito de juventude, à qual passa a ser vista, nos idos de 50 a 60, 

como transgressora e rebelde.76  

Com certo sarcasmo e reprovação, a colunista descreve o que chama de protótipo de rapaz 

dos anos 60, descrito pela mesma como jovem, desinteressado por assuntos ligados à política, seja 

pela sua “descrença na mesma”, ou “dificuldade em decorar os nomes”, tornando-se um 

conformado com os descasos em relação aos serviços públicos, sem nada questionar. Atentamos, 

porém, para o fato de serem muitos desses os jovens que mais a frente vão estar lutando contra a 

repressão dos governos militares. 

Ainda nos fala Zolila Ribeiro sobre o interesse do protótipo por mecânica, o qual em suas 

palavras se justificava por duas razões:  

[...] a primeira é que justifica (aviação, automobilismo, rádio etc) a segunda é que é 

necessário ter uns conhecimentos e um vocabulário, mesmo que limitado, para permitir 

imediata e infalivelmente classificar as pessoas em duas categorias: aquelas que sabem 

“alguma coisa” e... as outras...
77 

 

A primeira motivação que justifica o interesse pela mecânica, conforme afirma a colunista, 

dizia respeito a uma suposta construção do ser masculino ligada aos símbolos da modernidade, da 

velocidade, da informação – automóveis, meios de comunicação como o rádio e etc. Em que pese 

a perspectiva generalista da articulista, ainda hoje os carros são um dos grandes símbolos da 

masculinidade moderna, os quais “exercem uma forte atração sobre os jovens. [...] simbolizam 

poder de locomoção, velocidade, liberdade e status social, que são signos de sucesso e de 

sedução”.78  

                                                           
75 RIBEIRO, Zoíla Chagas. Protótipo do Rapaz Atual. Jornal Folha do Norte. 06.08.1960. Edição 2637, p. 1. Museu 

Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
76 BENEVIDES, Silvio Cesar Oliveira. Proibido Proibir – Uma geração na contramão do poder: o movimento 

estudantil na Bahia e o jovem. Dissertação de Mestrado: UFBA, 1999. 
77 RIBEIRO, Zoíla Chagas. Op. cit., p.1. 
78 SOUZA, Edinilsa Ramos de. Masculinidade e violência no Brasil: contribuições para a reflexão no campo da saúde. 

In: Ciência & Saúde Coletiva, 10(1):59-70, 20 pp. 65. 
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O status, a nível de se distinguir intelectualmente como parte do grupo “[d]aqueles que 

sabem” é, nas palavras da colunista, o segundo motivo mobilizador do interesse do protótipo de 60 

por mecânica. Afinal de contas, em um momento onde as propagandas e disseminação dos 

automóveis – especificamente entre os homens de camadas ricas, que possuíam poder aquisitivo 

para adquirir carros –, símbolos da masculinidade moderna, são crescentes na Feira de Santana, 

entender de mecânica, era um saber importante na construção da masculinidade hegemônica. A 

oficina mecânica passa a ser constituída como um universo exclusivamente masculino, o lugar 

onde de melar as mãos na graxa, discutir e aprender de carros, etc.79  

A articulista do JFN segue informando que o protótipo de rapaz dos anos 60 curtia jazz, 

era inquieto, inclusive lia em pé – leituras essas condensadas, e em grande medida romance policial 

–, sentar só nos bares80. Zoíla Ribeiro chega a afirmar, com uma medida ainda maior de sarcasmo, 

que quando o rapaz se propunha a ler jornal, iniciava pelos esportes, passava por algumas notícias 

e sempre acabava nos quadrinhos.  

Tal afirmação remete-nos a uma discussão sobre construto de masculinidade e a relação 

com o esporte. Victor de Melo, ao discorrer sobre a difusão das atividades físicas no Brasil no fim 

do XIX, contexto de constituição da nação e aspirações aos ideários da modernização, afirmou 

terem apresentados as práticas corporais institucionalizadas “modelos de comportamentos para os 

homens, tanto no que se refere à exposição corporal quanto às atitudes deles esperadas”81. Com o 

passar dos anos, os esportes passam a ser vistos como a oportunidade do mundo masculino exibir 

suas provas de valentia e heroísmo, inclusive marcas no corpo como as cicatrizes e arranhões, que 

são as demonstrações mais explícitas82. O esporte se constituía, assim, como um novo elemento do 

homem moderno, que deveria ser saudável e viril.  

Em 10 de junho de 1967, o JFN publicou o seguinte anúncio: 

Imagem 1 –Propaganda do produto Calcigenol Irradiado 

                                                           
79 Reflexões oriundas dos encontros de orientação com a professora Doutora Maria Aparecida Sanches. 
80 RIBEIRO, Zoíla Chagas. op. cit. 
81 MELO, Victor Andrade de. Novas performances públicas masculinas: o esporte, a ginástica, a educação física 

(século XIX). In: PRIORE, Mary. Del; AMANTINO, Marcia (Orgs.). História dos Homens no Brasil. São Paulo: 

Editora Unesp, 2013. pp. 129  
82 Sobre o tema ver: MELO, Victor Andrade de. Novas performances públicas masculinas: o esporte, a ginástica, a 

educação física (século XIX). In: PRIORE, Mary. Del; AMANTINO, Marcia (Orgs.). História dos Homens no Brasil. 

São Paulo: Editora Unesp, 2013; JARDIM, D. F. Performances, reprodução e produção dos corpos masculinos. In: 

LEAL, O. F. (Org.). Corpo e significado: ensaios de antropologia social. Porto Alegre: Editora da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, 1995. pp. 193-205. 
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Jornal Folha do Norte - 10/06/1967 

Foi comum no jornal, sobretudo nos anos finais da década de 60, a propaganda do 

Calcigenol Irradiado, um produto a base de cálcio para crianças. Como é possível depreender da 

imagem acima, o texto utilizado no anúncio faz um apelo à importância de cuidar da estrutura óssea 

dos meninos desde novos, para os mesmos se tornarem homens fortes. O remo, que sobretudo nas 

principais capitais brasileiras, no final do século XIX, já consolidava-se como uma prática 

higiênica e saudável83, certamente não é uma prática esportiva típica da cidade de Feira de Santana. 

                                                           
83 MELO, Victor Andrade de. Novas performances públicas masculinas: o esporte, a ginástica, a educação física 

(século XIX). In: PRIORE, Mary. Del; AMANTINO, Marcia (Orgs.). História dos Homens no Brasil. São Paulo: 

Editora Unesp, 2013. 
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Mas a propaganda do produto carrega símbolos e significados associados socialmente ao 

masculino. 

Os homens exibidos com trajes de banho e seus músculos rígidos, passam a ideia de força 

e virilidade, e o menino à frente, pressupõe que o mesmo possuiu o seu “lugar” garantido entre “os 

homens fortes”, já na infância. Na imagem não são mostradas garotas, o que ratifica padrões de 

gênero que coloca questões ligadas a uma estrutura óssea forte, músculos rígidos e saudáveis, como 

preocupações próprias do universo masculino.  

Zoíla Ribeiro constata também que o rapaz de 1960 só possuía uma paixão: seus próprios 

camaradas, com quem saía, conversava, viajava...84. Tal descrição volta-nos às contribuições 

trazidas por Welzer-Lang acerca da existência de uma homossociabilidade entre os homens. O 

sociólogo nomeou como “casa dos homens” os espaços onde ocorrem, desde a infância e 

paralelamente à separação dos meninos do mundo das mulheres, os processos educativos de 

determinada masculinidade. O reagrupar-se com outros garotos da mesma idade, inicia uma “fase 

de homossociabilidade, na qual emergem fortes tendências e/ou grandes pressões para viver 

momento de homossexualidade”85, seja nas brincadeiras de competição para ver quem consegue 

mijar mais longe, nas maratonas de masturbação após assistir, em grupo, a pornografias, entre 

outros.86 

Longe dos olhares tanto das mulheres quanto de homens de gerações outras, os meninos 

se iniciam no erotismo – realizam comparações de tamanhos dos pênis, verbalizam entre si acerca 

de suas capacidades sexuais. A partir de então, a cada momento da construção de suas 

masculinidades ao longo da vida, estarão relacionados lugares onde a homossociabilidade pode ser 

vivenciada em grupos de pares.  

No caso do modelo de rapaz descrito pela colunista, os bares são um desses espaços que 

configuram-se como tipicamente a casa dos homens jovens, interpretação esta possível quando a 

articulista afirma que o rapaz de 60 possuía gosto peculiar e avesso a alguns valores: preferia 

cerveja, uísque ou refrigerante, a uma taça de licor; os bares aos restaurantes.  

                                                           
84 RIBEIRO, Zoíla Chagas. op. cit. 
85 WELZER-LANG, Daniel. op. cit. 
86 Ibidem. 
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Há, na constatação da articulista, elementos que dão conta de mostrar indícios de uma 

nova relação com o álcool87 nas sociabilidades masculinas jovens, as quais apesar de serem alvos 

de críticas, eram de certa forma toleradas. Isto porque, a juventude era lida pelas gerações 

antecessoras como um momento de transição à vida adulta, isto é, não se esperava que homens 

casados fossem dados à noitadas em bares, ou pelo menos não haveria a mesma tolerância a tais 

práticas.   

Em que pese os cuidados e ponderações ao se analisar a crônica da articulista em questão, 

posto que a descrição feita por Zoíla Ribeiro é generalista, a narrativa em questão podem revelar 

aspectos de uma masculinidade que, se não hegemônica, compõe umas das possíveis ao homem 

feirense daqueles tempos. Do mesmo modo, novas formas de sociabilidades entre tais sujeitos, 

ainda que as mesmas não fossem necessariamente bem vistas, ao menos sob o olhar da colunista 

que certamente é a voz de um grupo defensor de uma masculinidade anterior, e preocupado com o 

processo das novas relações de sociabilidade que constituíam a vivência do masculino jovem.  

No quesito amor, a professora pondera algumas diferenças entre os rapazes do interior e 

os da cidade, afirmando serem os primeiros mais “firmes” e “honestos” em suas atitudes, em 

relação a aqueles compilados por uma cultura mais intelectual. Mas no geral, as relações amorosas 

que levavam aos caminhos do matrimônio eram coisas para um futuro não necessariamente 

próximo, diziam terem “constatado que aqueles que namoraram moças durante os estudos nunca 

vão longe na vida. Por isso nós as evitamos até o momento em que já temos uma situação”88. As 

moças não eram suas preocupações, algumas inclusive eram aceitas nos círculos de amigos dos 

rapazes, quando eram tornadas suas “camaradas”, de modo que chegavam a compartilhar de 

conversas e assuntos com elas como se fossem outros homens.     

Ao afirmarem que as moças pensam muito mais neles do que eles nelas, podemos perceber 

resquícios da dupla moral89 em relação ao casamento celibato para os homens. Se por um lado para 

o projeto de família na República, o celibato e a libertinagem eram indesejáveis – logo o ideal era 

                                                           
87 Conforme a discussão realizada no tópico anterior, apesar dos incômodos e conflitos nas relações entre álcool e 

sociabilidades, o debate sobre alcoolismo neste momento dos anos XX se difere do que se tinha no final do XIX e 

inícios do XX, quando o alcoolismo constituía-se como alvo de campanhas públicas. Sobre o tema ver: MATOS, Maria 

Izilda Santos de. Meu lar é o botequim: alcoolismo e masculinidade. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 2001. 
88 RIBEIRO, Zoíla Chagas. Protótipo do Rapaz Atual. Jornal Folha do Norte. 06.08.1960. Edição 2637, pp. 1. Museu 

Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - MSC/CENEF. 
89 ARAÚJO, R. M. Barbosa de. Vocação do Prazer. A cidade e a família no Rio de Janeiro republicano, Rio de Janeiro: 

Rocco, 1993. 
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que os homens casassem-se cedo para evitar a difamação de meninas e o sexo fora do casamento 

– o casamento era visto como algo negativo para muitos homens, posto que esses passariam a 

assumir a responsabilidade de uma casa e passar a ter menos dinheiro para si mesmo. Parece ainda 

pairar tais questões no imaginário desses rapazes. 

Não foi incomum outras publicações da colunista por vezes alertando às jovens acerca dos 

cuidados que as mesmas deveriam ter em não serem modernas demais, abusando dos exageros, 

permitindo-se serem como “camaradas” dos rapazes, ao ponto de participarem de determinados 

assuntos. Ainda que as relações de gênero sofram modificações mediante as transformações 

culturais na cultura jovem, as hierarquias permanecem no que concerne ao que é entendido como 

próprio para homens e mulheres. Se por um lado se tem uma aproximação maior entre os gêneros, 

por outro se mantem a ideia da diferença. 

Em 6 de agosto do mesmo ano, Zoíla Ribeiro publicou outra crônica no JFN, onde tecia 

críticas aos maus exemplos das autoridades – pais, adultos, etc. – para com a juventude. Ao ver da 

articulista, os jovens estavam cada vez mais carentes de moral, de modo que a mesma faz um apelo 

à moralização dos adultos em espações como clubes, cafés, e mesmo na imprensa, para que aos 

jovens fossem dados os exemplos. 

Os grandes incômodos trazidos pela nova geração no período também não passaram 

despercebidos aos olhos de homens como Hélio Barbosa, também colunista no JNF. Conforme a 

sua reflexão, publicada em 19 de outubro de 1968: 

“Rebeldia da juventude” 

Nunca em época alguma os jovens mereceram tanta atenção como na época presente onde 

eles protestam veemente contra quase tudo que aí está. Usando as mais variadas formas 

de protesto, não só pela palavra, em comícios proibidos ou não, como também através da 

pintura, da música, de peças teatrais, de frases escritas em cartazes, etc. [...] Abordo este 

problema de jovens porque sou um pai de família com três jovens e uma criança, onde 

êles também pela razão natural das coisas se contundem no meio da multidão de jovens 

brasileiros que parecem desejarem algo que não conseguem, a ponto de se sentirem 

aturdidos sem saber propriamente explicar-se de uma maneira clara e definitiva perante as 

autoridades constituídas ou a quem de direito, inclusive seus próprios pais; para que os 

mais velhos possam compreendê-los a contento. Problema que não é somente brasileiro; 

em países estrangeiros como a França e outros sabemos que existem também os mesmos 

desentendimentos.90 
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Novamente, compreender as transformações que atravessam a cultura juvenil, tão 

alarmada e problematizada nos jornais da cidade, remete-nos ao exercício de entender o fenômeno 

num contexto mais amplo. Já foi aqui mencionado que desde a década anterior, a ordem social 

vigente vinha sendo questionada; foi o período de grandes transformações na cultura jovem, 

mediante os embalos do que Eric Hobsbwm chamou de “revolução cultural”, a partir da década de 

60, onde houve uma desintegração dos velhos sistemas de valores e costumes que influenciavam o 

comportamento humano no Ocidente, em que pese as diferentes intensidades com que os países 

vivenciaram o fenômeno.91 

O movimento da contracultura carregou os anseios de liberdade e transformações radicais 

de uma geração que passou a questionar, por exemplo, à repressão sexual, o capitalismo, negar a 

exacerbada cientificidade.92 Tais questionamentos, que vinham sendo impulsionados pelas lutas do 

movimento feminista da época acerca do modelo nuclear de família, assim como o patriarcado e a 

existência do casamento formal e o controle sobre os corpos e a sexualidade, em conjunto, atuaram 

diretamente sobre a percepção dos jovens sobre o antigo, sobre a geração dos seus pais, e sobre si 

mesmos, reverberando num conflito geracional. O período da “juventude” passou a ser concebido 

pela nova geração não mais como um estágio preparatório para a vida adulta, mas sim como 

momento final do pleno desenvolvimento humano, devendo, portanto, ser vivido intensamente. 93   

Chama-nos a atenção ainda, acerca da rebeldia juvenil descrita por Hélio Barbosa, a 

menção do autor à “mais variadas formas de protesto”, e “comícios proibidos”, pois dá indícios da 

repressão que marca o cenário político do país no período, sob o regime ditatorial militar, embora 

o mesmo colunista desconsidere a experiência de uma ditadura política no Brasil. Certamente, os 

jovens descritos na crônica estão ligados ao movimento estudantil, que tornavam-se mais atuantes 

na medida em que a repressão do governo aumentava, como ocorrerá no ano seguinte com o Ato 

Institucional n. 5.94  

Após descrever e tecer críticas à nova geração de jovens, o colunista se arrisca a apontar 

alguns possíveis causas e responsáveis pela rebeldia dos jovens:   
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93 HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
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[...] Eu suponho que estamos entrando num período de metamorfose sócio-político cujos 

acontecimentos são efeitos da mesma que funcionam como se fossem uma reação química, 

com características estranhas e diferentes do corpo que era e o que vem depois. Porém, 

nós, pessoas mais amadurecidas, pais, professores e governantes públicos, deveremos agir 

como competentes químicos com conhecimentos capazes de controlar a reação que se 

processa para não se perder a manipulação, embora sejamos substâncias integrantes da 

mesma. Será que as religiões estão fracassado e perdendo as suas condições de controle 

perante seus adeptos e também perdendo a frequência em seus templos respectivos? Eu 

creio que as religiões são freios para muita coisa pois elas pregam de qualquer forma o 

bem. Será que a dificuldade de vida para a maioria do povo absorve por completo o tempo 

dos pais a ponto de não sobrar tempo para eles orientarem seus filhos e manterem as 

autoridades sobre os mesmos? Será que a maioria dos mestres, professores, formaram em 

si uma mentalidade comercial a ponto de darem as aulas visando só exclusivamente 

receber o salário, sem se preocuparem de dialogar com seus alunos fora da matéria 

científica que ensinam, fazendo de cada aluno um amigo que lhe considera como 

orientador conforme acontecia antigamente? [...] Será que as formas de governo que não 

são usadas em nosso país como sejam: ditaduras, socialismos, reinados e outros regimes 

que não sentimos na pele seus efeitos estejam provocando aos jovens uma revolta contra 

democracia. Será que os deveres não estão equilibrados aos direitos de cada um do povo 

em geral?95 

 

Conforme o apelo e responsabilização no excerto acima, supostamente estaria havendo 

um afrouxar das instituições – seja a igreja, família, escola e etc. – no que diz respeito ao 

ensinamento dos valores consideramos legítimos da sociedade que se desejava. Rodrigues 

observou que a contestação da figura do pai enquanto o grande líder da casa, ao qual todos os outros 

membros deviam submeter-se, possibilitou maior liberdade nos comportamentos e costumes das 

pessoas, inclusive dos jovens, os quais passaram a negar valores tradicionais. 

É neste contexto que o comportamento juvenil passa a ser alvo de críticas e preocupações, 

trazendo à tona questionamentos sobre a educação desses jovens, bem como a responsabilização 

dos adultos e instituições entendidas como responsáveis pela transmissão dos valores tradicionais. 

Dois modelos de masculinidade estão representados no apelo do articulista, os quais, em 

um primeiro plano, possuem atravessamentos ligados principalmente ao critério geracional: o pai, 

com os atributos tradicionais da provedoria, responsabilidade pela manutenção da moral e valores 

tradicionais da família; e o filho, rebelde e irresponsável, avesso a tais valores tradicionais, 

inclusive à figura de autoridade paterna. Sabe-se, porém, que há uma complexidade bem maior em 

tais representações. 
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Seria incoerente perder de vista os diversos modelos de família, mesmo no período 

estudado, nos quais nem sempre é possível falar em um pai provedor. Historicamente nas famílias 

pobres, por exemplo, quase nunca as mulheres assumiam as definições de mulher voltada ao lar, 

antes, tanto estas quanto os próprios filhos precisaram também trabalhar para complementar a 

renda. Isto é, quando se tinha a figura do pai.96  

Os estudos sobre masculinidades tem dado conta de trazer confrontos acerca da suposta 

universalidade e caráter único do modelo de pai associado a provedoria do lar. O ser homem, 

conforme os atributos hegemônicos, sobretudo nos finais da década de 60, passa a ser questionando 

pela juventude, embaladas pelas contestações feministas. Assim, ser homem necessariamente passa 

por conflitos inerentes às diferentes possibilidades de o ser, em diálogo com a diversidade de estilos 

de vida, atravessados por variantes como posição social, condições matérias, raça, etc.97 

Os anos 60, portanto, são marcados pelos embalos e efervescências da cultura jovem, que 

de diferentes formas se manifesta pelo Ocidente. Neste sentido, no tocante aos comportamentos e 

vestes, alguns autores percebem um despojar das aparências, tanto masculina quanto feminina.  

Ao descrever os embalos do cenário internacional no que diz respeito à virilidade e estética 

masculina, Bernuzzi aponta para as inovações trazidas, conforme a influência de artistas famosos 

e neste sentido destaca o “famoso rebolado” do cantor Elvis Presley, e como o rock and roll 

possibilitou uma masculinidade mais associada à atributos estéticos e roupas pensadas para o 

feminino. 

As roupas justas, especialmente as camisetas e as calças dos jovens músicos, revelavam 

uma presença corporal tão espantosa quanto atraente. Anéis, brincos, colares, pulseiras 

ingressavam no mundo dos homens com a mesma segurança que cresciam seus cabelos e 

sua irreverência.98 

 

A autora destaca ainda, no cenário da moda masculina, o nome de alguns estilistas 

internacionais que contribuíram para o aflorar de uma masculinidade acompanhada pela utilização 

de tecidos de várias cores e enfeites. Mas não só isso, volta-se ao âmbito nacional, com as 

tendências que marcaram a moda masculina no Brasil dos anos 60, com destaque à revista Quatro 
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rodas, da Editora Abril; o lançamento de xampus especificamente para homens, roupas íntimas 

coloridas, e mesmo a moda de calçados plataformas99.  

A propagação desses novos estilos se dão, sobretudo, através da publicidade, e foi de suma 

importância o sucesso de artistas como Roberto Carlos, junto a Jovem Guarda, que inovaram não 

só com suas estéticas marcadas pelos uso de adereços como medalhões, colares, cabelos grandes, 

bem como veste coloridas, mas também com as suas músicas, cujas letras influenciavam a 

linguagem juvenil com novas gírias, como observou Zoíla Ribeiro ao descrever o protótipo do 

rapaz de 1960.100 

Ao voltar-se para o impacto dos movimentos de contracultura para Feira de Santana, 

Tatiane Souza afirma ser, a partir da década de 60, de grande influência para o mercado da moda 

masculina na Princesa do sertão, e consequentemente para as identidades masculinas, o alfaiate 

Armando Oliveira, uma figura que sempre aparecia nas colunas sociais do JFN. A historiadora 

chega a mencionar tendências lançadas pelo alfaiate, como a calça pampalon, que o mesmo chegou 

a fazer marketing das suas calças comparando às cores das utilizadas por Roberto Carlos.101 

Inqueita-nos, porém, problemáticas como os limites dessas inovações, já que carregaram 

tendências e valores que por vezes destoaram dos intuitos modernizantes. A própria Souza afirma 

que persistiram nos vestuários masculinos, entre os anos anteriores de 50 a 60, formas básicas 

criadas na década de 30, uma identidade vestimentar de uma “composição clássica e 

conservadora”.102  

Certamente, não sem conflitos se deu as tentativas de mudanças nas formas básicas de 

trajes. Em que pese importantes fontes utilizadas pela historiadora fazerem parte de arquivos 

particulares seus, arriscamo-nos a mencionar a informação trazida pela pesquisadora acerca do 

primeiro desfile de moda masculina organizado na cidade, por ninguém menos que o já citado 

Armando de Oliveira.  

Embora Souza não nos informe mais sobre o desenrolar dos acontecimentos posteriores 

ao desfile, parece que a ousadia do alfaiate – àquela altura já renomado dentro e fora de Feira de 

Santana – em vestir um jovem modelo com minissaia e blazer não foi bem recepcionada por aquelas 
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e aqueles que assistiam, sendo considerada um desrespeito a atitude de vestir um homem com peças 

femininas.103 Assim, questionamos também os limites da feminização da cidade, isto é, até que 

ponto o afrouxar do rigor entre as vestes entendidas como próprias para homens e as próprias para 

mulheres era aceita pelos tradicionalistas: se o sucesso de Armando Oliveira estava associado em 

grande medida à sincronia que havia entre os seus produtos e a cultura da mídia – expressa nos 

meios de comunicação como televisão, revistas, etc. – haviam limites de aceitação pra essas 

inovações, e é sobre esses que nos ateremos.  

Dos casamentos nos quais o colunista Eme Portugal104 possuiu participação, fosse dando 

opinião ou sugestões, dois orquestrados pelo mesmo – no ano de 1968 –, chamou-nos atenção. A 

seguir, registros do primeiro casamento, onde o atores feirenses Alvaceli Silva e Gildarte Ramos, 

se aliançaram:  

 

Imagem 2 – casamento hippie dos atores Alvaceli Silva e Gildarte Ramos – 1968 

 

Livro Reminiscência de Feira – 2013.  

 

A montagem de fotos acima são registros do casamento – previsto para ocorrer no fim de 

tarde – descrito por Eme Portugal como hippie, onde tanto a noiva quanto o noivo ousaram nas 

vestes. A primeira optou por um vestido acima do joelho e sandálias rasteiras, destoando do 

tradicional vestido longo e sapato de salto, já o segundo fugiu do tradicional terno e gravata, 

optando por uma calça de bolinhas.  
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Em que pese a contracultura não tratar-se de um movimento homogêneo, de maneira geral 

foi uma característica marcante a rebeldia juvenil, a qual se deu através do ativismo de estudantes 

de esquerda, nas universidades, e principalmente do movimento hippie, datado por alguns 

estudiosos como surgido no Estado do Colorado, em 1965 e considerado de grande expressão dessa 

nova atitude frente ao mundo.105 

O movimento hippie estava ligado a uma nova forma de agir e pensar, caracterizado 

sobretudo pelo neotribalismo, em que o vínculo entre as pessoas das tribos seriam estabelecidas 

antes pelo afeto, uma sensibilidade coletiva onde a ideia de grupo se sobrepôs-se ao 

individualismo106. Não tivemos acesso a dados que nos permitiria afirmar a influência de tais 

concepções e formas de pensar sobre os noivos ou convidados da festa em questão, mas certamente 

no estilo o movimento hippie exerceu marcas, perceptíveis na temática escolhida para a festa, 

vestes dos noivos – mais livres dos modelos tradicionais – e dos convidados. O casamento foi de 

ampla repercussão e sua temática inspirou a outros, cujos convidados incorporaram o ritual hippie.  

Já no caso do segundo casamento organizado por Eme Portugal, do jovem poeta Franklin 

Machado com a jovem atriz Maria Helena Nascimento, há registros também da influência de uma 

estética hippie, sobretudo pela escolha das roupas dos convidados. No entanto, tal acontecimento 

carrega algumas peculiaridades em relação ao casamento anterior, que serão levados em conta na 

análise e nos possibilitam maiores acessos aos limites do despojar dos costumes considerados 

tradicionais, principalmente para um homem moderno em Feira de Santana. É preciso levar em 

conta diversos elementos que corroboraram para ter sido a cerimônia de união matrimonial entre 

os jovens – ele socialmente branco e ela negra –, “um acontecimento único e histórico para a 

cidade”107, carregada de conflitos, na medida em que chocou com valores tradicionais. 

Primeiro que tratou-se de uma cerimônia “afro”108, onde estiveram presentes além de 

grupos folclóricos, entidades umbandistas e candomblecistas, o que talvez tenha sido o principal 

motivo da recusa da Igreja em realizar a cerimônia em seu interior, sendo a bênção dada pelo padre 

no coreto da praça da Catedral, que fica localizada na Praça da Matriz.  
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Imagem 3 – casamento do poeta Franklin Machado com Maria Helena Nascimento – 

1968. 

 

Livro Eme Portugal, “o mito social feirense” – 2014. 

 

A noiva e o noivo também mostraram irreverência e recusaram o tradicional vestido e 

terno, respectivamente, de modo que os dois utilizaram vestidos afros, como visível na imagem 3. 

Em que pese o possível significado religioso da vestimenta do noivo, não nos passou despercebido 

o possível choque causado à sociedade um homem utilizando vestido, uma peça de roupa lida como 

própria de mulheres, e mais, em seu próprio casamento.  

Os convidados, por sua vez, improvisaram nas roupas, conforme relata o memorialista, 

“com temas hippies, tropicalismo, e fantasias do bloco ‘Psicodélicos’”109. Uma multidão de 

curiosos e convidados estiveram presentes no Ginásio de Esportes Péricles Valadares para assistir 

à cerimônia, que teve início com o cortejo saído da residência de Eme Portugal, com os noivos 

sendo levados em carroças, puxadas por bois, até a Igreja Matriz. 

Os dois casamentos aqui tratados dão conta de informar sobre a influência dos 

movimentos de contracultura em Feira de Santana, no final dos anos 60, revelando inclusive outro 

momento na cena cultural, mediante o surgimento de movimentos como o tropicalismo no Brasil.  

Constatamos, porém, que a principal marca da contracultura se deu sobre as vestes, no estilo. Sobre 

tal influência informa Cidreira: 

A partir dos anos 60, particularmente, notamos uma congruência particular entre uma certa 

sensibilidade fragmentada evidenciada na moda, e uma estética pós-moderna dos 

fragmentos. [...] Talvez pela primeira vez, a moda impulsionada e incorporada pelo 
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movimento hippie (que se integrava a um momento de valorização da arte pop e da 

sociedade dita de consumo) tenha sido pensada como estilo.110 

 

Assim, apesar da historiografia111 apontar para a pouca expressividade dos movimentos 

de contracultura no Brasil durante a década de 60, bem como os empecilhos a uma liberação sexual 

mediante a permanência de valores tipicamente tradicionais, é possível ler algumas marcas na 

sociedade feirense, em aspectos como as vestes, hábitos e consumos.  

Movimentos como o hippie, traziam também consigo um forte conteúdo voltado à busca 

por um estilo de vida a partir do maior contato com a natureza e a ingestão de substâncias 

alucinógenas, que expandissem a mente para o criativo. O uso de drogas como LSD e maconha 

entre os jovens se alastrou, paralelamente ao surgimento de tal movimento, configurando-se, assim, 

o consumo das mesmas como um símbolo da ruptura com os padrões tradicionais que existiam112.  

Retornemos a dois crimes ocorridos a partir de meados de 1960, onde o elemento da 

maconha se faz presente. No primeiro, um envolvendo Ítalo e Manoelzinho113, centremo-nos no 

local onde ocorreu a festa e o crime, o qual é descrito por um policial como “cidade dos ladrões”. 

O cenário é também mencionado ao longo do processo, com a presença de maconha e pessoas 

embriagadas.114 

Mais uma vez a maconha vai surgir associada há um crime de violência, no processo 

movido contra o mágico André Silva Cardoso115, acusado de dar tiros contra o dono do circo, em 

que pese moradores da Rua Nova terem afirmado ter sido o dono do circo o autor dos tiros. Na 

versão das testemunhas, o último teria agredido a mulher do mágico, que por sua vez afirmou que 

o dono do circo não era mais homem que ele. Ao fim, André foi preso numa penitenciária em 

Salvador, e sua companheira, supostamente vítima, encontrava dificuldades em conseguir visita-

lo, sendo obrigada a levar maconha em suas visitas, para adentrar o espaço da cela.116 

Há que se considerar que os envolvidos nos crimes descritos acima são homens de 

camadas pobres, do mesmo modo associados a tais camadas aqueles que frequentam os espaços, 
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seja o bar – no primeiro caso – ou a cadeia – no segundo. Ítalo não possuía uma profissão, sendo 

associado a alguém acostumado a praticar furtos, e Manoelzinho, o homem cuja companheira 

sofreu assédio do primeiro, era pardo e ajudante de pedreiro, do mesmo modo o mágico com certeza 

não era rico. 

Até os dias atuais não é incomum a associação que é feita entre pobreza, criminalidade, 

uso de drogas. Tal ligação ficou explícita no conflito aqui trabalhado que envolvia Demósthenes, 

pois homens como ele eram exceções, “recrutados entre cidadãos pobres, é bem verdade, mas de 

procedimento ilibado”.117  

Neste sentido, vemos a maconha, no bojo dos movimentos de contracultura, inicialmente 

associa à rebeldia e juventude, sobretudo para grupos específicos de estudantes universitários, 

oriundos de camadas abastadas da sociedade. Ao passo que chega aos jovens de camadas 

subalternas, a maconha passa a ser associada à marginalidade, criminalidade, e assim má conduta. 

 

Considerações finais 

 

Buscou-se neste trabalho, analisar, a partir de textos e imagens do período Jornal Folha 

do Norte, as representações de masculinidades na Feira de Santana da década de 60. O periódico 

possuiu uma função pedagógica em orientar acerca dos comportamentos e hábitos que seriam ou 

não desejados para o homem moderno. Tal processo de disciplinarização, porém, não ocorreu sem 

conflitos e contradições.  

Com as novas sociabilidades, inerentes ao ser moderno, vieram também os prazeres 

noturnos na urbe, os quais fizeram ressurgir problemas de ordem social, como o alcoolismo. Do 

mesmo modo, foi perceptível no período estudado a associação entre os homens das camadas 

subalternas e a criminalidade, drogas e violência, sendo sobretudo esta última, um elemento que se 

manteve constitutivo das masculinidades na Princesa do Sertão. Apesar dos esforços das elites 

feirenses em tentar imprimir a civilidade nos homens, a violência não poucas vezes norteou as 

resoluções dos conflitos entre os mesmos.  

Foram também latentes os conflitos geracionais, na medida em que as masculinidades 

jovens, marcadas pela rebeldia e influenciadas pelas transformações culturais disseminadas pelo 

                                                           
117 Jornal Folha do Norte – 09.01.1960 – Edição 2153, pp. 1. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses - 

MSC/CENEF. 
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Ocidente, passaram a questionar paulatinamente valores tradicionais, como o da figura do pai 

enquanto o grande líder da família, ao qual os outros membros deviam submeter-se. Certamente, 

as expressões das identidades masculinidades na Feira de Santana sofreram grandes influências.  

Mediante o exposto, retomamos a constatação de Maria Izilda de Matos118 acerca da 

responsabilidade dos historiadores com os estudos de gênero, no combate a uma noção essencialista 

sobre o ser mulher e, mais precisamente aos intuitos desta pesquisa, nos que tange às 

masculinidades, o ser homem, identidades estas que estão para além das simples associações e 

obviedade de que homem está para o masculino e mulher para o feminino, antes, dialogam com 

realidades sociais, culturais e históricas nas quais são forjadas. 
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