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RESUMO 

 

O cotidiano das décadas de 1950-1960 de um espaço que abriga a prostituição desde meados 

do século XX. Localizado na cidade de Feira de Santana (BA), a Rua 13 de Novembro, mais 

conhecida como o Beco da Energia, ocupa o cerne da discussão deste trabalho. Durante essas 

décadas, a historiografia aponta que podemos ver em Feira um espaço no qual o conflito por 

conta da prostituição no centro da cidade se torna explícito, devido ao discurso de modernida-

de advindo do desenvolvimento urbano-comercial. A nossa problemática de pesquisa se dire-

ciona ao questionamento que põe em xeque se podemos afirmar que a prostituição era real-

mente entendida como um problema para os moradores do Beco da Energia. Assim, o nosso 

objetivo foi compreender a história desse espaço, guiando-se por uma perspectiva que privile-

giou outra versão sobre o mesmo, a partir da memória dos seus antigos moradores e dos de-

mais indivíduos que o frequentavam, problematizando as suas múltiplas identidades, e dando 

ênfase aos diferentes sentidos tecidos por essas pessoas que nos apontaram conflitos e contra-

dições em relação às narrativas já escritas sobre o Beco. Nosso trabalho se insere no campo da 

História Social da Cultura e os estudos da Memória e se enquadra na forma metodológica 

utilizada pelos historiadores do campo da História Social. As entrevistas orais, os periódicos 

do Jornal Folha do Norte e os Códigos de Posturas Municipais constituíram-se nesse trabalho 

como fontes as quais alicerçamos a nossa analise.  

 

 

Palavras-chaves: Beco da Energia; cotidiano; memória; prostituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The quotidian of the decades 1950-1960 of a space that shelters prostitution since the mid-

twentieth century. Located in the city of Feira de Santana (BA),  Rua 13 de Novembro, better 

known as the Alley of Energy, is at the heart of the discussion of this work. During these dec-

ades, historiography points out that we can see in Fair a space in which the conflict over pros-

titution in the city center becomes explicit, due to the discourse of modernity coming from 

urban-commercial development. Our research problem is directed to the questioning that puts 

in question if we can affirm that prostitution was really understood as a problem for the resi-

dents of the Alley of Energy. Thus, our goal was to understand the history of this space, guid-

ed by a perspective that privileged another version about it, from the memory of its former 

residents and other individuals who frequented it, problematizing their multiple identities, and 

giving emphasis on the different senses woven by these people that pointed us conflicts and 

contradictions in relation to the narratives already written on the Alley. Our work is inserted 

in the field of the Social History of Culture and the studies of the Memory and fits in the 

methodological form used by the historians of the field of Social History. The oral interviews, 

the periodicals of the Folha do Norte Journal and the Codes of Municipal Postures were con-

stituted in this work as sources which we base our analysis. 

 

 

Keywords: Alley of Energy; daily; memory; prostitution.  
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a dinâmica entre o espaço urbano e a prostituição vem sendo estudada desde 

a década de 1980, vemos uma série de trabalhos que, tomando a prática prostitucional como 

seu objeto de estudo, trouxeram para essa monografia uma contribuição importante, na medi-

da em que nos apresentaram as diferentes formas como a prática foi encarada nas cidades bra-

sileiras durante o século XIX e XX.
1
 Nosso trabalho se insere então, dentro desta seara na 

qual objetivamos compreender o cotidiano de um espaço localizado na cidade de Feira de 

Santana (BA), durante as décadas de 1950-1960, que desde meados do século passado abriga 

a prostituição, sendo este: a Rua 13 de Novembro, mais conhecida como o Beco da Energia. 
2
 

Na área das Ciências Sociais, temos estudos que, influenciados pela escola de Chicago, 

se propuseram a refletir sobre a prática prostitucional a partir da discussão dos conceitos do 

estigma, da identidade social e do desvio social, sendo que muitos destes se orientaram pela 

definição tais conceitos, que foram elaborados por Goffman (1963).
3
 

Na historiografia, por sua vez, os trabalhos mais específicos sobre a cidade e a prostitui-

ção surgiram no final da década de 1980 ancorados no campo de estudos da História das Mu-

lheres. Segundo Rago (1995), nos anos finais de 1980, a historiografia brasileira foi influenci-

ada pelos escritos de Michael Foucault que provocaram uma reviravolta na forma como a 

história das mulheres e da sexualidade era escrita. A historiadora observa que, contrariando a 

perspectiva adotada pela história social, predominante na maioria dos trabalhos até a década 

de 1980 e que, em sua maioria, buscavam situar as experiências das mulheres na história, os 

estudos influenciados por Foucault procuraram analisar não o sujeito em si, mas as constru-

ções discursivas a respeito destes, ressaltando que o discurso não apenas descrevia a realidade 

e, sim, participava na sua construção enquanto verdade. Orientados então pelo conceito de 

                                                 
1
Parte das analises pontuadas neste trabalho fizeram parte do seguinte texto: CARVALHO, L. S. Beco da Ener-

gia: Modernização, desterritorialização e marginalização do comércio prostitucional em Feira de Santana-BA. 

In:VIII Encontro Estadual de História- Espaços de História. UEFS, 2016. Feira de Santana. Anais Eletrônicos... 

Feira de Santana, UEFS, 2016. Disponível 

em:<http://www.encontro2016.bahia.anpuh.org/resources/anais/49/1477440087_ARQUIVO_TextodaAnpuh201

6.pdf>.Acesso em 31 de Janeiro de 2019 
2
 Lançamos mão neste trabalho das analises realizados por Certeau (1998) que entende o cotidiano como um 

campo de negociações e conflitos que se faz numa constante produção, entre os indivíduos e as diversas institui-

ções que compõem determinada sociedade e os locais que adquirem feições diferentes e variáveis de acordo a 

forma como este será utilizado. 
3
 Ver: GASPAR, Maria Dulce. Garotas de Programa: prostituição em Copacabana e identidade social. Rio de 

Janeiro, Jorge Zahar, 1984. 
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discurso foucaultiano, aparecem textos que se debruçaram sobre a construção de diferentes 

discursos, dentre eles o formulado pelos médicos brasileiros no final do século XIX
4
. 

Um dos mais importantes estudos realizados sobre a prostituição e a cidade, nessa pers-

pectiva é o de Rago (1991) no qual a autora se propõe a refletir acerca dos discursos médico, 

jurídico, e criminológico sobre a prostituição entre as décadas de 1890 a 1930, na cidade de 

São Paulo. Rago (1991) constrói sua escrita recheando seu livro de provocações e indagações, 

que colocam em evidência não a origem da prostituição, mas a estruturação desta prática no 

período analisado, no qual a urbe paulista passava por transformações urbanas e morais devi-

do ao processo de modernização. Confrontando a velha afirmação a-histórica, que a prostitui-

ção sempre existiu, a historiadora procurou demonstrar que a prostituição a que se refere, é 

também um conceito formulado por discursos e dotado de contornos específicos ao seu recor-

te temporal e geográfico.  

Na Bahia, pensando a prostituição também no contexto de modernização, a partir dos 

pressupostos teóricos das reflexões sobre discursos, Santana (1996) nos apresenta uma cuida-

dosa análise sobre as quatro primeiras décadas do século XX na cidade de Salvador. A autora 

analisa a prática prostitucional, dando ênfase a sua dinâmica em um contexto em que segundo 

ela se via a expansão dos ideais sanitaristas e eugênicos entre a elite letrada, a ampliação dos 

projetos que almejavam uma desafricanização das ruas, a ainda das redefinições da moral 

feminina, na tentativa de compreender como as mulheres prostitutas assumem neste espaço, 

tanto o papel das transgressoras da conduta sexual esperada às mulheres quanto um agente 

responsável por propagar doenças contagiosas, no caso específico, a sífilis.  

Em síntese, os trabalhos acima discutidos dialogaram com o conceito de discurso e nos 

ajudaram na compreensão das imagens que se construíram historicamente tanto sobre a prosti-

tuição quanto dos espaços da cidade em que ela ocorria. Esta abordagem teórica também nos 

permitiu entender não só como o discurso descreve uma prática e um local, mas ao fazê-lo 

cria enquadramentos sobre estes que, em relação às prostitutas, podem ser carregados de este-

reótipos e preconceitos, e no que se refere às ruas e becos em que elas moravam podem adqui-

rir feições negativas associadas à marginalidade.  

Outro momento importante na historiografia brasileira e que influenciou profundamente 

nas reflexões elaboradas neste trabalho, foi o crescimento da utilização da categoria analítica 

de gênero com a publicação do artigo de Scott (1990). A autora problematiza as relações entre 

                                                 
4
Ver: ENGEL, Magali. Meretrizes e doutores: saber médico e prostituição no Rio de Janeiro (1840-1890). 

1.reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
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homens e mulheres ressaltando que, ser mulher ou ser homem, não está ligado a característi-

cas biológicas, mas é fruto de uma construção social sobre os corpos lidos como masculinos 

ou femininos. Para a historiadora, o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e também uma forma primária de dar signi-

ficado às relações de poder na sociedade, estabelecidas de forma assimétricas entre homens e 

mulheres. 

Partindo dessa perspectiva, que busca historicizar a construção da masculinidade e da 

feminilidade, entendendo que há uma relação de poder entre os sexos, surgem variados traba-

lhos nos quais as imagens da mulher prostituta, do cliente e da cafetina são desconstruídas e 

estudadas de forma relacional, ressaltando as construções identitárias dos mesmos e as formas 

como estes homens e mulheres negociavam constantemente as suas relações. Enfim, abre-se, 

portanto, formas outras de se pensar a prostituição, em que a dimensão das mulheres enquanto 

sujeitos históricos passam a ser exploradas para além da versão em que as prostitutas são vi-

timadas e os homens são colocados como vilões.
5
 

Para cidade de Feira de Santana, notamos que, atualmente, a quantidade de trabalhos 

historiográficos que nos informam sobre a dinâmica da cidade e a prática prostitucional nas 

Ruas e Becos localizados no centro feirense, em meados do século XX, têm crescido conside-

ravelmente. Mas, percebemos que em nenhum destes estudos o cotidiano vivenciado pelos 

moradores do Beco da Energia foi discutido com mais ênfase a partir de uma perspectiva que 

coloca em evidência o protagonismo deles na construção de suas relações sociais, uma vez 

que as analises já escritas não levaram em conta a percepção dos moradores, vizinhos e das 

pessoas que frequentava essa rua, no que diz respeito ao convívio com as mulheres prostitutas 

e as casas em que elas moravam e/ou trabalhavam, analisando esse Beco apenas como um 

local de alteridade que resistiu até os dias atuais, alegando que esse se manteve como uma 

área de prostituição.
6
 

                                                 
5
 Ver: BATISTA, Ricardo dos Santos. Mulheres Livres: uma história sobre a prostituição, sífilis, convenções de 

gênero e sexualidade.Salvador: EDUFBA, 2014.  

BERNSTEIN, Elizabeth. O significado da compra: desejo demanda e comércio do sexo.In: Cadernos PAGU, 

31, 2008, pp. 315-364. 

CORREA, Sonia. Gênero e sexualidade como sistemas autônomos: ideias fora de lugar?. In: PARKER,R.; 

BARBOSA, M. R. (orgs.). Sexualidades brasileiras. Rio de janeiro: Relume—Dumará, 1996.  

OLIVAR, J. M. N. Banquete de homens: sexualidade, parentesco e predação na prática da prostituição femini-

na. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais (Impresso), v. 26, p. 89-101, 2011. 
6
Ver: OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: Olhares, 

imagens e práticas do cotidiano (1950-1960). Tese de Doutorado. Recife, UFPE, 2008. 

SILVA, Maria Carolina Silva Martins da. Nas veredas dos discursos moralistas: a honra das mulheres em Feira 

de Santana, Bahia (1960-1979). Dissertação (mestrado) Universidade Federal da Bahia- Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas, 2009. 
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Assim o nosso objetivo neste trabalho é compreender a história do Beco da Energia, 

guiando-se por uma perspectiva que privilegie a versão desse espaço, a partir da memória dos 

seus antigos moradores e dos demais indivíduos que o frequentavam.  Desejamos problemati-

zar, as múltiplas identidades que os seus moradores assumiam cotidianamente e os diversos 

sentidos que o próprio Beco da Energia adquiriu em seus relatos que ultrapassaram a concei-

tuação dessa rua como um espaço de resistência. 

Tomamos como recorte temporal os anos de 1950 a 1960, justamente por ser o período 

em que a historiografia aponta que o exercício prostitucional passa a ser entendido como um 

empecilho ao avanço da modernidade na cidade e um incômodo para as famílias feirenses, 

promovendo a perseguição das mulheres que se prostituíam e das donas de casas/bares de 

diversão que faziam do seu lar espaço para o exercício da prostituição, no intuito de retirar das 

Ruas e Becos da região do centro de Feira esses tipos de estabelecimentos.
7
 Será neste mo-

mento que a cidade passará por transformações urbanas, promovidas pelo desenvolvimento da 

economia com o crescimento comercial e a maior circulação de pessoas nas ruas do centro.
8
 

A nossa problemática de pesquisa se direciona, assim, ao questionamento que põe em 

xeque se, podemos afirmar que a prostituição era realmente entendida como um problema 

para os moradores do Beco da Energia e para os demais indivíduos que tinham acesso ao 

mesmo, sejam por serem vizinhos, ou apenas por que iam ao espaço para fazerem visitas. Al-

mejamos assim compreender como os moradores do Beco da Energia entenderam essas déca-

das e se eles nos confirmam esta situação conflituosa defendida pela historiografia. Para isso 

foi extremamente relevante que nós investigássemos e identificássemos quem eram esses in-

divíduos, através da utilização de entrevistas orais, direcionadas pelo método das entrevistas 

temáticas, que nos possibilitou compreender a interação que cada sujeito fazia com esse espa-

ço em relação ao convívio com a prostituição.  

A utilização das entrevistas orais como fonte, que foi nos concedidas na condição de 

que os nomes reais dos entrevistados fossem preservados, se justifica também pelo fato de 

que, nas demais fontes consultadas, sendo essas: os periódicos do Jornal Folha do Norte dos 

                                                 
7
 Nesse texto nos referimos às casas do Beco que ocorriam à prostituição entre as décadas de 1950-1960, como 

casas/bares de diversão, pois levamos em consideração a perspectiva dos entrevistados que moravam  no espaço 

e que as denominaram dessa forma, ressaltando que para além da prostituição, essas casas serviam como restau-

rantes e como bar.  Porém para se referir as casas que acolhem a prostituição depois de 1960 até a atualidade, 

utilizamos a nomenclatura casa/bar de prostituição, pois essa denominação diz respeito a principal utilidade 

desses espaços nos dias atuais cuja prostituição é sua maior fonte de renda.  Ademais os entrevistados também 

mudaram a forma de se referir a esses tipos de casas, chamando-as de casas de prostituição ou de prostíbulos.  
8
 Ver: CARVALHO, Alane. Feira de Santana nos tempos de modernidade: o sonho da industrialização. Disser-

tação (mestrado em História) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002.  

FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: influência da industrialização (1960-1970). 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1998. 
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anos de 1950-1960 e os Código de posturas municipais da cidade dos anos de 1937 e 1967, 

não encontramos nada escrito diretamente sobre essa rua da cidade feirense.  

Nosso trabalho se insere, portanto, no campo da História Social da Cultura e os estudos 

da memória e se enquadra na forma metodológica utilizada pelos historiadores do campo da 

História Social.  Assim, focamos nossa atenção na análise do cotidiano na tentativa de captar 

e compreender a relação entre os sujeitos e o Beco da Energia, dando ênfase aos diferentes 

sentidos tecidos pela memória dos nossos entrevistados, que nos apontaram conflitos e con-

tradições em relação às narrativas já escritas sobre o mesmo. 

 O trabalho foi estruturado em torno de três capítulos, no quais entrelaçamos as analises 

elaboradas sobre as nossas fontes ás discussões teóricas acerca da memória, identidade e da 

prostituição, ao longo dos subtópicos de cada parte. No primeiro capítulo, nós apresentamos o 

Beco da Energia a partir das memórias dos nossos entrevistados, ao passo em que tecemos 

também uma analise sobre a própria trajetória dessa pesquisa e da formulação do nosso pro-

blema histórico. Evidenciamos, assim, um debate que privilegiou a discussão sobre as caracte-

rísticas e os elementos constitutivos da memória para compreender como os relatos de cada 

indivíduo que entrevistamos nos auxiliaram a construir um estudo sobre o Beco, dando conta 

das múltiplas identidades assumidas pelos seus moradores e atribuídas a esse espaço, que o 

colocaram dentro desse trabalho, também, como um local de relações familiares, de compa-

drio e de amizades, além da sua dimensão enquanto uma área prostitucional. 

No segundo capítulo, nos aprofundamos no debate acerca da relação entre o espaço e os 

sujeitos, problematizando os diversos sentidos que os becos já assumiram na historiografia 

para além das análises feitas sobre a cidade de Feira de Santana. Nessa parte do trabalho na 

medida, em que fomos discutindo os sentidos sobre os becos em contexto urbano, direcionan-

do nossa narrativa para um debate sobre a identidade e os sentidos que o Beco da Energia 

ocupou nos outros trabalhos historiográficos, em contraposição, àqueles que fomos construin-

do para esta rua a partir das nossas fontes. Ademais, problematizamos e contestamos, ao 

mesmo tempo, a tese sobre da perseguição à prática prostitucional em Feira nos anos de 1950-

1960 apontada pela historiografia sobre a cidade.
9
 

No terceiro capítulo, por sua vez, o nosso estudo é direcionado a uma analise do Beco, 

enquanto um ―lugar de memória‖ de família, ao passo em que também discutimos a modifica-

ção do cotidiano desse espaço no final da década de 1960, mais especificamente no ano de 

1969, que passou a ser identificado pelos nossos entrevistados como apenas uma rua de pros-

                                                 
9
 Idem, OLIVEIRA, 2008. 

   Idem, SILVA, 2009.   
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tituição e não mais um espaço em que residiam famílias e mulheres prostitutas.
10

 Nessa última 

parte, focamos nossa escrita na dimensão dessa rua no que diz respeito às relações interpesso-

ais e nas sociabilidades estabelecidas no convívio familiar pelos moradores do Beco, ressal-

tando como eram estruturados os arranjos familiares desse espaço, problematizando e questi-

onando também, o que seria ou não, considerado como uma família na cidade feirense.  

Assim, esta proposta de pesquisa pode contribuir para preencher as lacunas que foram 

deixadas por outros historiadores sobre o Beco da Energia, pois entendemos que a ausência 

destes debates contribui para fixação de uma imagem estigmatizada do mesmo. Acreditamos  

que este estudo pode trazer uma grande contribuição para a produção historiográfica sobre a 

cidade estudada, à medida que, ao trazer para o palco as vozes dos sujeitos feirenses, podere-

mos oferecer outra perspectiva para complementar e contrapor as narrativas já consolidadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Sobre o conceito de lugar de memória ver: POLLAK, Michael. Memória e Identidade social.  Estudos históri-

cos, Rio de Janeiro, vol. 5. n. 10, 1992, p. 200-212.  

NORA, Pierre. Entre Memória e História - a problemática dos lugares. Trad. Yara aun Khoury, São Paulo, n.10, 

1993. 
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CAPÍTULO 1: 

RUA 13 DE NOVEMBRO, O INÍCIO DE UMA HISTÓRIA...  

 

Como repensar o passado da Rua 13 de Novembro, mais conhecida como o Beco da 

Energia, que abriga desde meados do século passado a prática prostitucional sem atribuir lhe 

uma única identidade enquanto zona de prostituição? Foi esta uma das perguntas que me fiz 

durante o tempo de pesquisa que levei para conseguir desenhar algumas palavras tortas sobre 

a mesma! Estas palavras que serão agora apresentadas são fruto de esforço muito grande para 

conseguir lidar com minhas próprias impressões sobre o que eu achava que era o cotidiano 

desta rua entre as décadas de 1950-1960 e aquilo que foi se revelando através do contato com 

os antigos moradores, e com os entrevistados que de alguma forma já conhecia e que trouxe-

ram à tona um espaço de múltiplas facetas inerentes às dinâmicas sociais e urbanas.    

 Encravada no centro de Feira de Santana, em meio ao vai e vem desordenado do co-

mércio local a Rua 13 de Novembro, é situada entre duas grandes avenidas sendo estas a Rua 

Conselheiro Franco, anteriormente denominada de Rua da direita, e a Rua Marechal Deodoro, 

conhecida também como a Rua do Meio, sendo que o acesso à rua se dá pela direita  através 

do Beco do Mocó ou pela entrada da própria rua à esquerda, como mostra a imagem abaixo: 

 

 

Imagem 1 – Localização do Beco da Energia
11

 

 

Entre as décadas de 1950 e 1960, a rua abrigava cerca de oito imóveis, os quais os seus 

moradores utilizavam como residência e, ao mesmo tempo, enquanto um pequeno comércio, 

pois na frente das suas casas as mulheres e homens chefes de família vendiam móveis, bali-

                                                 
11

 Mapa construído a partir da ferramenta My Maps.  Modelo atlas simples, escala 1:1600. Fonte: Elaborada pela 

própria autora.  
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nhas, pipocas e refrigerantes como forma de sustentar os seus filhos.
12

 Dentre essas oito resi-

dências e comércios, quatro casas eram também um espaço que acolhia a prática prostitucio-

nal, chamada pelos moradores por ponto de encontro ou casa de diversão, que eram adminis-

tradas por mulheres que, durante o dia, além de organizarem o fluxo dos clientes que iam ao 

local em busca das mulheres prostitutas, também serviam almoço e comercializavam bebidas 

alcoólicas, dando a essas residências mais uma utilidade como bar. 

Durante a semana, a rua era movimentada pela população que ia à sede da Coelba, loca-

lizada entre a Rua da Direita e a Rua 13 de Novembro, para pagar recibos e resolver pendên-

cias, o que fez com que esse espaço passasse a ser chamada de Beco da Energia. Ao longo do 

dia, se via crianças indo e voltando da escola pelo Beco do Mocó, os meninos saindo para 

brincar de bola na matriz, fugindo da estreiteza da rua para ter acesso a um local maior. 
13

 

As segundas, o dia da grande feira na Avenida Getúlio Vargas, a rua era desde cedo vi-

sitada por fazendeiros e pequenos comerciantes que passavam pelo local para reverem as 

prostituídas, levarem uma conversa com as donas das casas/bares de diversões, além de almo-

çarem nesses espaços.
14

 Aos domingos, sentia-se na rua o cheiro das galinhas de quintal e do 

macarrão que eram levados ao fogo, enquanto as crianças esperavam ansiosas para comer as 

comidas feitas pelas suas mães.
15

 No mês de setembro, no dia de Cosme e Damião, a rua se 

enchia de meninos que poderiam ser buscados em suas casas e com autorização dos pais saí-

rem para comer o caruru de sete meninos oferecido por madame Greice e dona Joselina, do-

nas de bares e casa de diversão nas redondezas.
16

 

Durante a semana, no horário do almoço, às 12 horas, se algum curioso quisesse, era 

possível ver os comerciantes/clientes indo fazer um programa escondido das suas esposas e 

voltando logo depois, também era possível ver alguns jornalistas que iam à casa de Madame 

Greice para almoçarem. Depois das 18:00 horas, o barulho das crianças correndo era substitu-

ído pelas pegadas dos frequentadores das casas/bares de diversão que, um após o outro, che-

                                                 
12

Esse primeiro tópico do nosso trabalho foi construído a partir de uma síntese das informações sobre o Beco da 

Energia concedidas pelas seis pessoas que entrevistamos.  
13

 Marina, ex- faxineira, ex-aposentada. Entrevista concedida em Julho de 2016. 
14

 A expressão ―prostituídas‖ será utilizada neste trabalho para fazer referência à maneira como as mulheres 

prostitutas foram citadas pelos indivíduos que moravam no Beco da Energia.  
15

Durante as conversas realizadas na pré-entrevista, cozinhar galinha aos domingos foi mencionado pelos filhos 

de Madame Greice, que ressaltaram que durante os anos de 1950 e 1960 preparar uma galinha para o almoço 

demandava muito tempo, pois na cidade feirense ainda não se existiam grandes abatedouros para comercializa-

rem as galinhas mortas e depenadas. Assim esse trabalho ficava a cargo da pessoa que fosse fazer o preparo do 

animal, e domingo era o dia com mais tempo para fazer esse preparo.  
16

 Maria, dona de uma casa de prostituição. Entrevista concedida em outubro de 2017. 

Clesia, dona de uma casa de prostituição. Entrevista concedida em novembro de 2017. 

Suzana, manicure, aposentada. Entrevista concedida em outubro de 2017.  

Arnaldo, comerciante. Entrevista concedida em fevereiro de 2018. 
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gavam para se divertir nos estabelecimentos, comer, beber, conversar, dançar com as prostitu-

ídas, pois se durante  dia a frequência era esparsa, durante a noite esta já se intensificava, a 

noite era, assim, por excelência o templo das prostituidas! Era sob o manto noturno que a 

prostituição ocorria livremente, uma vez que, durante o dia as mulheres evitavam organizar 

programas na rua e muitas saiam do beco para exercer outras atividades voltando somente à 

noite, quando a ―função‖ realmente iniciava.  

O trânsito dessas mulheres durante o dia era envolto a movimentos discretos, e se um 

―acerto‖ tivesse de ser feito com os comerciantes/clientes faziam isso sem que a sua forma de 

sobrevivência ficasse evidente para as crianças que circulavam pela localidade com mais ên-

fase até às 17 horas. Assim, as mulheres prostitutas de dia eram uma coisa, e, olhando rapi-

damente, você não dizia que elas exerciam tal prática, pois andavam muito compostas, de 

saias sempre nos joelhos, ou de terninho e, quando as mesmas viam suas vizinhas, ou conhe-

cidas que iam a rua fazer alguma visita, elas as saudavam com gentileza e educação, sabendo 

se portar em público como ―filhas de Deus‖, mas durante a noite tudo mudava e isso só per-

tencia a elas e a mais ninguém!
17

 

A rua estava então inserida no clima pacato do centro feirense que vez por outra era per-

turbado por conflitos entre policiais e os ―vagabundos‖.
18

 Os policiais também não ficavam 

atrás quando se falava em brigas no centro, pois sempre estavam deixando de atuar como re-

pressores dos conflitos e do Jogo do Bicho para se envolverem nos conflitos cotidianos e nos 

prazeres do jogo, que eram muito comum em feira, ocorrendo à luz do dia, mesmo com mui-

tas denúncias.
19

 

Neste período os pontos comerciais, grosso modo, se orientavam por uma lógica que 

permitia que os próprios moradores das avenidas transformassem as suas casas tanto em mo-

radia, como em comércios, ou ainda que estes morassem muito próximos às suas lojas. Foi 

apenas no final dos anos de 1950 que essa região passou a ser transformada em uma área co-

mercial com mais ênfase, com aberturas constantes de consultórios médicos e de negócios que 

aos poucos foram tomando o lugar das antigas casas e expulsando das outras ruas as casas de 

diversões.
20

 

É basicamente deste espaço que iremos tratar nas próximas páginas, que foi apresentado 

inicialmente como a Rua 13 de Novembro, mas que será nomeado de agora em diante, da 

                                                 
17

 Marina, ex- faxineira, ex-aposentada. Entrevista concedida em Julho de 2016. 
18

 Clesia, dona de uma casa de prostituição. Entrevista concedida em novembro de 2017. 
19

 Os conflitos provocados pelos policiais foram percebidos através da leitura do jornal Folha do Norte dos anos 

de 1950-1960, e seram analisados com mais ênfase no segundo capítulo.  
20

 Arnaldo, comerciante. Entrevista concedida em fevereiro de 2018. 
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forma como o mesmo ficou conhecido na cidade e que também encontramos na bibliografia 

sobre Feira de Santana: O Beco da Energia. Discutiremos logo abaixo como o contato com os 

vizinhos, frequentadores e os antigos moradores do Beco moldou a perspectiva multifacetada 

adotada neste trabalho. Lançaremos mão das falas dos indivíduos que se dispuseram a contar 

sobre este espaço feirense, articulando os relatos coletados às considerações dos estudos sobre 

as características e o trabalho de constituição da memória. 
21

 

É importante sinalizar que nesse primeiro capítulo o debate sobre o Beco da Energia se-

rá explorado, levando em consideração também a minha própria trajetória como pesquisadora 

em processo de construção de um problema histórico! Essa perspectiva de escrever sobre o 

Beco, me colocando também como objeto de análise pode ser justificada por dois elementos.  

O primeiro esteve relacionado à influência dos estudos sobre zonas de prostituição rea-

lizados por antropólogos no Brasil que, ao se dedicarem ao debate sobre o cotidiano de ruas 

que acolhiam a prática prostitucional, elaboravam suas narrativas, grosso modo, a partir das 

significações que os moradores/ou frequentadores das zonas atribuíam aos espaços seleciona-

dos, colocando-se assim não enquanto intelectuais com respostas prontas, mas como curiosos 

que aprenderam sobre a prostituição com aqueles que mais a conheciam.
22

 

Já o segundo elemento embora faça parte de um antigo problema histórico, que é a rela-

ção entre a história e a memória, ou pra ser mais especifica, entre o historiador e os relatos 

orais, se alinha a um posicionamento defendido por Seixas (2001) que sugere uma ruptura 

com o sentimento de superioridade e imparcialidade o qual muitos historiadores assumem 

quando se utilizam da memória como fonte histórica. Para a autora, os historiadores precisam 

incorporar às suas análises sobre a memória, as características próprias da mesma, que quando 

são involuntárias e livres de todo planejamentos são carregadas de afetividades e descontinui-

dades presentes nas experiências humanas, sociais e políticas e compreender assim que a afe-

tividade e sensibilidade também são parte constitutiva da própria história enquanto ciência!  

Diante disso, compreendemos então que a melhor forma de contar sobre as surpresas 

que foram aparecendo acerca do cotidiano do Beco da Energia era através de uma narração 

em que os sentimentos dos meus entrevistados e os meus pudessem ser tratados como partes 

                                                 
21

As analises realizadas acerca da memória neste trabalho se basearam amplamente nas conceituações sobre a 

memória elaboradas por Halbwachs (1968), uma vez que, grande parte dos estudos citados nesta temática se 

utilizaram desse autor para fundamentar as suas problematizações.  
22

 Ver: OLIVAR, J. M. N. Banquete de homens: sexualidade, parentesco e predação na prática da prostituição 

feminina. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais (Impresso), v. 26, p. 89-101, 2011. 

SACRAMENTO, Octávio.“Gigantes com pés de barro: sobre as ambiguidades que permeiam a 

(des)construção da masculinidade entre os clientes da prostituição transfronteiriça ibérica”, V Congresso Portu 

guês de Sociologia - Sociedades Contemporâneas: Reflexividade e Acção, Braga: Universidade do Minho, 2004.  
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integrantes do trabalho historiográfico, ao invés de serem deixados de lado como se fossem de 

menor importância. Por isso mesmo é que neste capítulo primeiro a analise apresentada foi 

feita em primeira pessoa, pois o que vocês lerão não deixa de ser também um relato do cotidi-

ano de uma pesquisadora inexperiente e insistente durante toda a fase das conversas e entre-

vistas realizadas! 

 

 A FASE DA PAQUERA É A MELHOR, MAS TAMBÉM VERGONHOSA! 

 

Iniciei minhas conversas com os antigos e atuais moradores e vizinhos do Beco da 

Energia em meados do ano de 2015, e lembro-me que os primeiros contatos estavam envolvi-

dos a uma espécie de estranhamento, tanto por parte dos entrevistados, quanto por mim. Ao 

realizar as leituras do trabalho de Silva (2009) e de Oliveira (2008) que apontam para uma 

perseguição a pratica prostitucional nas décadas de 1950 e 1960 alegando que este processo 

provocou a retirada das casas de prostituição do centro da cidade feirense na cidade, compre-

endi que deveria ir ao espaço apenas para captar das memórias dos meus entrevistados ele-

mentos que pudessem ser associados a uma resistência em relação a tal perseguição, já que as 

autoras observaram que o Beco foi o único espaço em que a prostituição permaneceu e que, 

portanto, pode ser entendido como um local de resistência.  

Chegava ao Beco cheia de desconfiança, e ia de casa em casa explicar que estava que-

rendo fazer uma pesquisa sobre o espaço, e que queria indicações de pessoas para serem en-

trevistadas. Movida pela curiosidade e ansiedade de conhecer o meu objeto de pesquisa, tive 

mais de dez conversas com antigos moradores e vizinhos de ruas próximas ao Beco, contudo 

isto não foi gravado, pois era apenas um mapeamento do que poderia ser ou não estudado, 

vamos dizer que era uma paquera entre mim e aqueles sujeitos que tanta me ajudaram, ou 

falando em termos metodológicos: uma pré-entrevista. Esse primeiro contato é muito impor-

tante para o pesquisador, pois são através das falas dos entrevistados se podem extrair temas 

para serem explorados futuramente (BOSI, 2003). Pois assim fiz! Fui colhendo de fala em 

fala, de silêncio em silêncio, indicações do que seria interessante estudar, e ainda do que po-

deria escrever que já não tivesse sido refletido em outros trabalhos.  

Recordo-me que durante a fase da ―paquera‖, em um desses diálogos cheguei a uma das 

casas/bar de prostituição que existe no Beco, e lá uma das minhas entrevistadas, Dona Maria 

que é a administradora do local que estávamos, chamou Dona Clésia, antiga moradora da rua 

e sua concorrente no comércio prostitucional para ajudá-la a recordar como era o espaço em 

1950-1960. Neste mesmo dia por sorte, chegou pouco depois de mim, Dona Raimunda, uma 
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senhora que costurava para as mulheres do Beco naquela época e também outra senhora cha-

mada de Dona Marilda que exercera a prostituição no período estudado. Estabeleceu-se então 

um gostoso diálogo entre elas e eu quase que não interferir.  

Percebi que Dona Maria constantemente se recordava da mãe, Madame Greice, que era 

a administradora de uma casa em que havia a prática prostitucional. À medida que ela falava 

sobre o espaço, iam aparecendo à vigilância da mãe ao horário em que ela poderia ou não sair, 

as galinhas gordas e o macarrão de domingo que a madame cozinhava e que Dona Maria co-

mia com os seus oito irmãos, ou ainda a proibição da sua mãe em relação a sua outra casa em 

que as mulheres prostitutas faziam seus programas. Para ela a memória do espaço estava as-

sociada à convivência familiar e as interdições postas por aquela que representava na sua vida 

uma figura de autoridade, a sua mãe! 

Já Dona Clésia e Dona Raimunda, interferiam no diálogo tentando relatar principalmen-

te como as mulheres se vestiam e como o convívio era amigável naquele período! Lembra-

vam-se também de M. Greice com um ar de respeito e admiração, talvez por estarem na frente 

da sua filha, ou por que realmente cultivavam este sentimento pela mesma. Dona Raimunda 

falava-me com ênfase da bondade de Graciete, que segundo a costureira, era madrinha de 

muitas crianças pobres e sempre encomendava com ela enxovais de bebê para dar as mães que 

não tinham condições de comprar os seus. Algo muito marcante na fala de Dona Clésia era a 

alegação de normalidade ao cotidiano do Beco, uma vez que, mesmo ressaltando que existia a 

prática prostitucional em algumas casas e que havia uma discrição muito grande por parte das 

mulheres prostitutas e dos clientes, ela não pontuava isto como algo singular ao espaço, afir-

mando justamente que em tudo que era Rua de Feira tinha ―casa de mulher‖, e que inclusive 

até hoje esta prática permanece. 

Nesse diálogo em que as falas constantemente cortavam umas às outras, e em que se ob-

servava a alegria das mesmas em relembrar esse passado, se ouvia um silêncio muito grande 

vindo de Dona Marilda (que inclusive era a única naquela conversa que havia exercido a pros-

tituição) e também um silenciamento ainda maior sobre o que acontecia no interior das casas 

nas quais a prostituição ocorria. Dona Marilda, dava risadas e até comentou da generosidade 

de Graciete, mas em momento nenhum, mesmo durante a entrevista feita com ela posterior-

mente, se auto identificou enquanto uma ―ex-prostituta‖. 

Em outro momento, já conversando com Sr. Adelino, irmão de Dona Maria, em um dia 

em que o visitei em sua residência, ele, contrariando o discurso das senhoras, afirmava com 

orgulho másculo que havia crescido no ―puteiro‖. Puteiro o qual fora criado por sua mãe que 

ele lembrava aos risos o quanto foi rígida! O beco para ele, estava associado tanto a um espa-
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ço de promiscuidade, quanto uma rua em que crescera junto aos seus irmãos. É possível infe-

rir que sua condição enquanto um homem facilitava muito mais ao senhor Adelino dizer a 

uma pesquisadora que vivera em um puteiro. Notei que, na medida em que lembrava-se do 

Beco, não houve hesitação em afirmar essa possível identidade ao espaço, o que, entretanto, 

não observei quando ouvi as entrevistadas que ,mesmo exercendo a prostituição ou apenas 

administrando uma casa alegre, tentavam ao máximo buscar apartar esta condição de imorali-

dade para rua em que moravam ou já moraram. 

 Nesses primeiros contatos, ao passo em que escutava estes sujeitos começara a compre-

ender que as memórias que os mesmos narravam não tinham que necessariamente estar de 

acordo com as suposições de resistência do Beco ao processo de desterritorialização que Oli-

veira (2008) e Silva (2009) observaram, pois não denotavam essa continuação da prática pros-

titucional no espaço como tal, ou não entendiam este processo desta forma. Diante disso expe-

rienciei um processo de abertura e imprevisibilidade, em que sempre que perguntava algo que 

para mim parecia muito óbvio, era surpreendida com respostas que nada correspondiam às 

minhas expectativas. Minhas perguntas eram guiadas pelos minhas concepções, que me leva-

vam a tentar compreender como era o cotidiano do Beco apenas enquanto um espaço de pros-

tituição.   

 Talvez o contexto das conversas também me influenciasse a tender sempre por esta 

perspectiva. No dialogo mencionado acima, juntamente a outras quatro senhoras, recordo-me 

que ao passo em que tentava captar algo em suas falas, tinha que me encolher o máximo pos-

sível para não ser identificada pelos homens que entravam na casa/bar e assim não atrapalhar 

o movimento ―natural‖ da prostituição. Alguns entravam para beber e outros para pagar por 

programas com as mulheres que se prostituíam e que lá estavam. Grosso modo, o que eu ob-

servei na casa de Dona Maria, no ano de 2015, eram mulheres com: roupas curtas, cabelos 

desgrenhados, outras vezes arrumados, músicas em ritmo de arrocha, conversas e olhares eró-

ticos. Vi sedução. Percebi que o som aumentava no momento em que alguma mulher entrava 

no quarto para fazer um programa.  

Quanto ao Beco, este era preenchido por algumas cadeiras que as ―meninas‖, que era 

forma como elas se chamavam, se sentavam e conversavam ao mesmo tempo, em que fiscali-

zavam umas às outras para que os seus clientes não entrassem em outra casa/bar. O muro en-

tre uma casa e outra era manchado, marcado pelas marcas da sujeira da rua e havia ainda al-

gumas pichações nas paredes.  

Na esquina ficavam os verdureiros que vez por outra derrubavam alimentos no chão, o 

que gerava um cheiro não muito agradável, e se fosse pra definir uma marca deste espaço, 
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selecionaria a pouca movimentação de pessoas em geral. Em suma, consegui enxergar apenas 

a prostituição em meio a um pano de fundo cinzento e marcado pela pobreza, e ainda mesmo 

sem perceber, creio que acabava transportando aquilo que notava ao meu redor às minhas 

perguntas sobre um período nada próximo em que esta identidade do Beco como uma rua de 

prostituição talvez não estivesse tão clara para aqueles que moravam nele, quanto atualmente.   

Assim, neste cenário, os questionamentos acabavam sempre dentro da mesma expecta-

tiva, conhecer de perto o universo da prostituição. Indagava se as mulheres usavam roupas 

curtas e as senhoras me olhavam com um olhar estupefato, como se dissessem: o que essa 

menina acha que era ser prostituta na década de 1950 ou ainda em 1960? Continuava... E os 

batons eram fortes? E os rostos ficavam ainda mais franzidos... Logo fui entendendo que 

quando perguntara sobre a prostituição estava fazendo isto a partir de uma leitura estigmatiza-

da do que é a mulher prostituta.  

Se levarmos em conta as considerações trazidas por Bosi (2003) sobre a forma que ela-

boramos a nossa percepção acerca do mundo, se torna ainda mais lógico o porquê as minhas 

dúvidas partiam sempre da imagem da mulher prostituta, de roupas curtíssimas, batons ver-

melhos, e brincos grandes! A autora observa que a nossa percepção é marcada pela forma 

como constituímos uma memória acerca de algo, ou seja, toda percepção é carregada de re-

presentações que foram se solidificando em nosso imaginário.  

Minha percepção acerca do universo prostitucional no Beco falava muito dos preconcei-

tos, que insistentemente perseguem pesquisadores que se voltam para temas relacionados à 

prostituição.
23

 Ademais era seduzida pelo fetiche de entender o cotidiano de um local onde 

existia a prostituição, para depois contá-lo como se estivesse falando um segredo que nin-

guém jamais tivesse escutado, enquanto que as pessoas com quem conversei mesmo que não 

dissessem diretamente o que acontecia dentro das casas de diversões, todas afirmavam que 

este cotidiano entre prostitutas e as moças de famílias pobres em Feira era extremamente co-

mum! 

Porém à medida que o tempo foi passando, e que fui ganhando intimidade tanto com os 

entrevistados quanto com as leituras sobre a discussão entre cidade, prostituição, e memória, 

essa sedução pelo ―exótico‖ e ―extraordinário‖, fora se esvaindo. Conseguir posteriormente, 

no momento das entrevistas, dar espaço para aquilo que fugia a temática da prostituição, e que 

estava muito mais relacionado às diferentes formas como os sujeitos significavam aquele Be-

co para si, e que tornava múltiplas e singulares as lembranças sobre o mesmo.   
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 Ver: FONSECA, Claudia. A Dupla Carreira da Mulher Prostituta. Revista Estudos Feministas, Rio de Janei-

ro, IFCS / UFRJ – PPCIS / UFRJ, vol. 4, nº 1, 1996. 
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Se recorrermos à literatura sobre a memória vamos perceber que esta diversidade de re-

latos acerca do Beco, se relaciona diretamente com os aspectos inerentes ao processo de estru-

turação da memória em cada indivíduo. Temos as reflexões de Pollak (1992) que se utilizando 

do conceito de memória de Halbwachs (1968), pôde contribuir muito para compreender este 

processo.
24

 Pollak (1992) observa que a memória é constituída basicamente por três elemen-

tos: acontecimentos, personagens e lugares, porém vamos nos aprofundar apenas nos dois 

últimos, bastando apenas informar que por acontecimentos o autor entende que são fatos que 

podem ter sidos vivenciados tanto individualmente quanto coletivamente. 

Além dos acontecimentos o autor observa que a memória é constituída por pessoas, 

personagens. Voltando-nos aos diálogos ocorridos na fase da pré-entrevista percebemos que a 

pessoa/personagem Madame Greice é lembrada de maneira muito parecida por todos e que 

apesar desta ter sido dona de uma casa de diversão, as falas sobre a madame se direcionavam 

basicamente em torno da sua função enquanto mãe, ou amiga... Quando os seus filhos ou vi-

zinhos falavam sobre a tal normalidade do cotidiano do Beco, observei que ela era sempre 

utilizada como um exemplo que justificava a afirmação de que o mesmo não era um espaço 

de prostituição em si, mas, sim, uma rua em que moravam famílias e que em algumas casas 

existia a prática prostitucional.  

Continuando a análise, Pollak (1992) aponta que o último elemento constitutivo da me-

mória são os lugares, “os lugares da memória”. Ele ressalta que existem espaços que trazem 

aos sujeitos uma multidão de lembranças que podem estar relacionada a uma baliza cronoló-

gica ou a uma temática específica. Pensando a conversa com as quatro senhoras torna-se tal-

vez compreensível o enfoque dado aos aspectos muito mais relacionados a uma vivência fa-

miliar ou afetiva do que propriamente lembranças sobre a forma que alguma destas ganhava 

seu sustento. 

É importante observar que a casa/bar de Dona Maria era a mesma onde ela e seus ir-

mãos viveram até a faixa dos 11-15 anos, o que talvez pôde trazer a ela e as outras senhoras, 

lembranças em que a prostituição não tinha tanta relevância. Por outro lado, podemos inferir 

que este silenciamento poderia advir também do que Pollak (1992) denominou de o trabalho 

da memória em si, que seria o que acontece quando a memória está minimamente constituída, 

e passa a ser constantemente inspecionada, dando a essa um aspecto coerente, organizado e 

continuado.  
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 Halbawachs (1968) defende que a memória é fruto de uma construção que perpassa o plano individual e que 

deve ser entendida a partir da coletividade, ou seja, o autor afirma que toda memória individual é prenha de 

elementos que são construídos coletivamente e que transcendem a ideia de um eu desconectado de uma vivência 

social.  
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Vale lembrar ainda que sendo uma prática na qual muitos pesquisadores, ao tentar com-

preender partem muitas vezes de visões estigmatizadas, falar com mais especificidade sobre o 

que ocorria entre as mulheres prostitutas e os homens clientes fosse talvez atestar uma identi-

dade estigmatizada, pois com exceção da costureira, todas elas tinham uma relação muito 

mais íntima com a prostituição.  

Voltando-nos as considerações feitas por Goffman (1988) sobre o estigma, quando o 

mesmo afirma que o convívio em si para os sujeitos portadores de um estigma que não é tão 

visível não é o problema, mas, sim, a manipulação deste, pude inferir que se me receber na 

sua casa/bar não era uma coisa impossível de se acontecer, ao mínimo poderia ser necessário 

que Dona Maria se voltasse àquilo que já estava alicerçado em sua memória e que em algum 

momento funcionou para lidar com pessoas curiosas que, assim como eu ,talvez, já tivessem 

chegado naquele ambiente querendo interrogá-las como se tivessem desvendando um territó-

rio não habitado. 
25

 

Um pouco mais inserida neste contexto do que foi o Beco segundo os indivíduos, ele 

deixou de ser só apenas um espaço resistente à perseguição das autoridades feirenses, e come-

ça ser também preenchido de sentimentos que o colocam enquanto um palco de lembranças 

infantis e familiares, que aos poucos foram desenhando-o e colorindo-o com uma espécie de 

tinta especifica que só se acha em quem cultiva um sentimento de pertencimento a algo, que é 

solidificado a cada recontar de sua história. 
26

 

O interessante é que durante este processo em que iniciara as entrevistas gravadas, em 

que fui tendo uma percepção mais aguçada acerca do trabalho realizado pela memória e sua 

relação com o espaço físico, o Beco passou por um processo de revitalização, no ano de 2015, 

através do projeto o ―Beco é Nosso‖, que promoveu a realização de shows e de exposições 

artística aos domingos, atraindo assim um grande público.
27

 Em um desses domingos, fui co-

mo pesquisadora e observadora, escrevi então um relato pessoal que acredito que pode nos 

auxiliar na compreensão daquilo, que durante a década de 1950-1960, os meus entrevistados 

faziam cotidianamente no Beco:  
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 Para Goffman (1988), o estigma é um atributo depreciativo que provoca aos sujeitos que são portadores do 

mesmo, a atribuição de uma única identidade, relacionada ao aspecto das suas vidas ou corpos, que a sociedade 

entende como um estigma. Assim quando nos referirmos a Maria como uma mulher estigmatizada, estamos 

levando em consideração as suas observações sobre o preconceito às donas de casas de prostituição na cidade de 

Feira de Santana atualmente, que provoca um reducionismo a sua identidade, pois silencia os outros papéis soci-

ais ocupados por ela, como mãe, irmã.  
26

 Para uma discussão sobre memória e família ver: Barros, M. M.L. Memória e Família. Estudos Históricos, Rio 

de Janeiro, vol. 2, n. J. 1989.  
27

 Blog o ―Beco é Nosso‖ disponível em:< http://obecoenosso.blogspot.com/>. Acesso em 31 de janeiro de 2019.   
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Beco da Energia 11:40 da manhã, um domingo muito quente e um astral muito dife-

rente. A rua ganhou cor, o beco se energizou, era um clima de amor, sedução, liber-

dade, tudo junto. Achei impressionante o quanto o discurso pode mudar a significa-

ção de um espaço! O quanto à fala: ―O Beco é Nosso‖, atribuiu a uma multidão de 

estranhos uma identidade a qual aparentemente não lhes pertenciam. ―O beco é nos-

so‖, essa é a afirmação que agora escutamos dos corpos estranhos que cuidadosa-

mente começam a visitar este lugar. Eram olhares de assombro e de humor! Estar no 

brega causava uma espécie de frisson nas pessoas: as mulheres dançavam exalando 

sensualidade no olhar... ―Livres‖ e distraídas de qualquer preocupação com o peso 

daquele espaço sob as demais mulheres e prostitutas que fazem deste Beco o seu es-

paço de trabalho e de sociabilidade. Enquanto aos homens héteros estes como sem-

pre, estavam quase todos vivenciando a sua masculinidade exarcebada! Olhavam pa-

ra as pernas e bundas que desfilavam ali, riam das tentativas ridículas de paquera, 

dançavam em clima de uma louca sedução, bebiam, e andavam para todo lado sem 

nenhuma inquietação. O que existia no domingo era paqueras, piadas loucas, frases 

safadas, qualquer coisa menos prostituição! ―As putas‖ sumiram meio que como 

uma espécie de mágica, e quando falo desaparecer não me refiro no real sentido da 

palavra, pois sim elas estavam lá, mas novamente não eram vistas! Uma passava de 

cabeça baixa, outra corria tentando se esquivar do sol, outra vendia cervejas, mas 

poucas muito poucas se divertiam com a festa. É amigos, os homens que ali estavam 

não eram clientes, amigos costumeiros, policiais, vigias, feirantes, eram antes jovens 

turistas a passear pela rua. Lembro-me que olhava assustada para todos os cantos 

sem ainda entender o que era realmente aquilo! Procurava, mas não encontrava, as 

mesas de bares com as prostitutas e clientes acertando o preço do programa. O am-

biente estava completamente diferente: não se ouvia gemidos abafados pelo som, as 

camas não estavam ocupadas por corpos nus, mas por estudantes que pareciam mo-

vidos pela curiosidade, os meninos de rua não passavam vendendo roupas roubadas, 

as feirantes não gritavam brigando por fregueses, e principalmente não se via o va-

zio costumeiro do Beco da Energia. Era mesmo ―outro Beco‖. 

 

 

No relato acima, que fiz como uma espécie de diário de campo é perceptível como o 

projeto o Beco é Nosso promoveu uma intensa mudança na dinâmica do Beco que, se nos dias 

normais da semana era marcado pelo vazio, aos domingos se enchia de forma assustadora! Do 

mesmo modo, quando os meus entrevistados começaram a narrar as suas memórias, a fluidez 

e as negociação feitas cotidianamente foram ficando muito mais inteligíveis. 

Contudo para lidar com a memória destes e construir uma narrativa sobre o Beco, mos-

trou-se importante nesta parte do trabalho compreender como a memória é constituída trazen-

do em si silêncios e conflitos que foram importantes para estruturação da problemática desta 

pesquisa. Agora, depois de ter realizado esta análise, apresentarei a forma como os entrevista-

dos foram desenhando e colorindo o espaço do Beco de acordo com suas percepções, regadas 

a alegria, ora pela raiva, ou ainda pela nostalgia de lembrar-se de uma época que se não mais 

existe, um dia já existiu, pois como Ricoeur (2007) observa: nada mais eficaz para nos lem-

brar que algo já existiu do que o passado. Assim no próximo tópico abordarei rapidamente um 

pouco do processo da realização das entrevistas gravadas, ressaltando como este fora essenci-

al para definição de uma perspectiva de analise que orientou as discussões tecidas ao longo de 

todo este trabalho.  
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DOS RELATOS ESPARSOS A DEFINIÇÃO DE UMA PERSPECTIVA ANALÍTICA. 

 

O período das perguntas vergonhosas, durante a minha paquera com meus futuros en-

trevistados, me renderam bons frutos e, diga-se de passagem, ensinamentos maravilhosos que 

pouquíssimos textos sobre a temática da prostituição me deram. Durante essa fase pude con-

versar com os indivíduos de forma descompromissada e até engraçada. Conhecia muito pouco 

das leituras sobre os espaços de prostituição nas cidades, mas a vontade de entender o cotidia-

no do Beco da Energia me moveu mesmo em meio a tantas adversidades da pesquisa que se 

relacionaram principalmente a dificuldade de encontrar momentos para realização das entre-

vistas gravadas que fossem oportunos tanto para os meus entrevistados quanto para mim.  

No Beco tinha que contar com sorte de encontrar as casas/bares sem muito movimento 

de clientes, ou ir ao mesmo apenas nos dias de domingo pela manhã que era o horário mais 

tranquilo para as donas das casas/bar, mas que pra mim significava a possibilidade de ser as-

saltada devido ao deserto das ruas do centro de Feira de Santana. Nos outros locais em que 

realizei os diálogos com os familiares de M. Greice, em sua maioria nas suas residências, ou 

ainda numa loja de um vizinho de Rua do Beco que eu entrevistei, tive que me adaptar a fazer 

as perguntas falando baixo muitas vezes para que outras pessoas não ouvissem, ou tendo que 

ceder algumas pausas para que estes pudessem parar e recordar do que mais se lembravam e 

só ai retornar o diálogo. 

Inicialmente foram selecionadas para fazerem a entrevista quatro mulheres que ainda 

trabalham no Beco e que desde a década de 1950 já estavam no espaço, sendo estas: Dona 

Maria, Clésia, Marilda e Zélia. Nas inúmeras visitas que fiz ao espaço, essas mulheres esta-

vam quase sempre por lá, exceto quando alguma ia ao supermercado, ou mesmo ao médico. 

Dona Marilda, que só vai ao espaço durante algumas vezes na semana, ficava sempre sentada 

perto do freezer na casa/bar de Maria, vendendo seus cigarros e fósforos aos clientes, me fa-

lando do movimento da casa, que segundo ela ia dia após dia se enfraquecendo. Oferecia-me 

um refrigerante, mas em relação a sua antiga atuação como prostituta permanecerá muito ca-

lada. No entanto, tanto Marilda como as outras senhoras, me receberam com enorme carinho e 

satisfação e foram elas que me indicaram as possíveis pessoas a serem entrevistadas.  

Com essas indicações foram surgindo antigos moradores, vizinhos de outras ruas, 

aprendizes de uma escola de sapataria que tinha no Beco do Mocó, e também alguns dos ir-

mãos e familiares de Dona Maria que moraram com ela na rua até a fase da mocidade. Nas 

suas falas, esses indivíduos eram narrados com afetividade, como se fossem quase seus paren-



30 
 

tes, mas estavam muito mais pra amigos de longa data! Somente um homem foi lembrado por 

todas com uma espécie de repulsa ou raiva, elas afirmaram que ele era o chamado general da 

rua e que fazia de tudo para que a prostituição acabasse no Beco para que as casas se trans-

formassem em pontos de comércio para ele.
28

 Porém, infelizmente não consegui entrar em 

contato com ele, pois a dificuldade de acharmos algum contato com esse tal general me levou 

a dar preferência a pessoas com mais facilidade de acesso.  

Nessas conversas ainda na fase da pré-entrevista, fui observando o que havia em comum 

nas suas falas, mas também os conflitos que existiam entre essas senhoras, o que foi de suma 

importância no momento de realizar as entrevistas, uma vez que, com essas contendas, muitas 

delas acabavam confessando para mim algumas informações, que as outras senhoras tinham 

ocultado e que como muitas afirmaram, elas jamais contariam. 

Um belo exemplo dessa espécie de ―fofoca‖ ocorreu com a Dona Marilda, aquela que 

exerceu a prostituição. Quando conversava com ela individualmente, esta senhora falava-me 

muito mais da sua relação com Madame Greice que era narrada quase como que uma heroína 

por ela, do que sobre o cotidiano com seus clientes, porém quando tinha conversas com as 

outras senhoras, elas sempre falavam-me que Marilda tinha sido prostituta e que inclusive nos 

dias atuais mesmo com avançada idade, mantinha um contato com um cliente antigo saindo 

com ele vez por outra.  

O mesmo ocorreu com Dona Zélia, pois quando nós conversávamos, ela nunca me con-

tou que também havia exercido a prostituição na casa de Madame Graciete, e que só se tornou 

dona de uma casa/bar de prostituição na década de 1990. Entretanto tanto Maria quanto Clé-

sia, ao descreverem a sua vizinha, apontaram este elemento, o qual me surpreendeu! Notei 

então que, ao ouvir as falas daquelas senhoras, futuramente seria necessário compreender 

quem elas eram, no que eu poderia avançar ou recuar sabiamente, mas também o que os silên-

cios de cada uma delas podiam me dizer.
29

 

Outro momento destas prosas mais espontâneas ocorreu quando tive contato com a fa-

mília de Madame Greice, que vale a pena ressaltar, pareciam lembrar-se do período em que 

viveram no Beco como se falassem do momento áureo de suas vidas. Dialoguei com outros 

três irmãos de Maria, Adelino, Alicia, e Suzana, e com os seus cônjuges, que, ao falarem do 

Beco, não corresponderam as minhas expectativas primeiras sobre o universo da prostituição 

no mesmo, mas lembravam-se da enorme fila para fazer reclamações na sede da Coelba situa-
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 Evitamos realizar uma entrevista com esse senhor, devido aos alertas que as outras senhoras nos deram em 

relação ao mesmo, que afirmavam não ser tão receptivo a esses tipos de trabalhos.   
29

 Sobre silêncio e memória ver: POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silencio. Trad: Dora Rocha 

Flaksman. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989.  
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da na rua, assim como dos presentes que recebiam dos padrinhos e madrinhas que, segundo os 

filhos de Greice, eram os ricos de Feira, das ordens e desordens da mãe ou da nora / genra 

Greice. Enfim, as suas memórias estavam sempre ligadas as suas brincadeiras durante a infân-

cia e adolescência, e cada um dos familiares de Maria, à medida que, falavam sobre si, iam 

também tecendo comentários sobre seus irmãos.  

Assim Dona Maria passou a ser não apenas a filha de Greice, mas também a mulher que 

tinha duas filhas e que assim como a mãe tinha um enorme coração. Era a filha que assumira 

o posto da mãe quando a mesma ficou doente na década de 1990 tendo que amputar a perna 

por questões de saúde. Já Suzana e Alicia eram as chamadas ―festeiras‖, que desde a adoles-

cência saiam escondido da mãe para ir a festas, ou inscreviam-se em cursos dos mais variados 

tipos apenas para poder paquerar e serem mais independentes.  

Dentre as noras e genros, tive contato com maior frequência apenas com a senhora 

chamada Marina, esposa de seu Adelino, que ao contrário das suas cunhadas parecia recordar 

de Madame Greice com espécie de rancor, sempre ressaltando uma insubmissão a sua sogra, 

queria que todos vivessem as suas vidas de acordo com suas vontades. Em contraposição, 

dona Marina, era muitas vezes narrada como a ingrata que não reconhecia a assistência de sua 

sogra, mas também como a segunda matriarca da família a qual todos deviam respeito por 

conta da sua avançada idade. Seu Adelino era o homem que estava, segundo as suas irmãs e 

mulher, sempre se excedendo no álcool, mas que tinha uma memória de invejar! 

Dessa forma, de prosa em prosa, a intenção de entender que eram os sujeitos que mora-

vam ou que tinha proximidade com os moradores do Beco, foi mudando de sentido pois não 

estava mais instigada em conhecê-los somente porque esses haviam convivido com a prosti-

tuição, mas porque eles me mostravam moradores de um espaço que tinham um cotidiano na 

qual suas lembranças, conflitos e brigas estavam todos conectados numa dimensão muito 

mais ligada a afetividade de falar dos seus e de si mesmos. 

Durante a fase das entrevistas gravadas compreendi que, para todos os meus entrevista-

dos, lembrar-se do Beco era também se reconectar com algo que já existiu, com fases das suas 

vidas que não mais podem voltar! Era lembrar-se daqueles que já morreram, inclusive das 

suas mães, dos cheiros que não mais poderiam sentir, das roupas encomendadas algumas ve-

zes durante o ano para períodos festivos, das brincadeiras na praça da matriz, do horário apro-

priado para as moças e moços dormirem, e das mudanças na sociedade após a instalação da 

Ditadura Civil Militar.  

Era uma infinidade de informações que me alertavam o tempo inteiro para o risco de ao 

produzir um trabalho historiográfico utilizando-me das lembranças dos meus entrevistados, 
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não me deixar levar por uma postura rígida e imparcial como se o conhecimento histórico 

fosse superior aqueles saberes que pude aprender com as pessoas entrevistadas.  

Segundo Seixas (2001) é necessário que nós, enquanto historiadores, quando decidir-

mos refletir sobre a relação entre memória e história, não ignoremos o que ela denomina co-

mo os próprios refletores e prismas da memória, pois para autora, é importante que levemos 

em consideração o papel da afetividade e sensibilidade desempenhada tanto na história quanto 

nas memórias esparsas, ou como alguns autores denominam nas memórias involuntárias.  

A partir de uma discussão entre os conceitos de memória de Henri Bergson e Marcel 

Proust, Seixas (2001) observa que, por memória involuntária pode-se entender que se trata das 

lembranças que surgem e desaparecem sem que se tenha uma linearidade, que irrompem com 

as ações e narrativas continuadas e preservadas dia após dia e que sempre vem acompanhada 

de afetividades quando são despertadas por cheiros, músicas ou mesmo pelo ato de rememo-

rar.  

Diante disso, observei que as memórias dos nossos entrevistados, descontinuadas e mui-

tas vezes misturadas à própria percepção do presente poderiam me mostrar diferentes facetas 

do Beco, mas também silenciar alguns aspectos aos quais muitos dos entrevistados quando se 

lembravam pareciam se recusar a compartilhar comigo, ou seja, se involuntariamente algumas 

lembranças surgiam, não era apenas por isso que eles me falariam as mesmas, deixando-me 

claro somente que queriam mudar de assunto, ou que estavam com raiva ou nervosos.  

A primeira vez que isso ficou claro para mim, foi na realização da entrevista gravada 

com Dona Marilda. Com base na leveza dos diálogos na fase da paquera, optei de início em 

fazer entrevistas alinhadas como a perspectiva metodológica chamada de história de vida na 

qual o pesquisador deixa os seus entrevistados narrarem as suas vidas sem que esta rememo-

ração se atenha apenas a um aspecto específico das mesmas.
30

 Entretanto, observei muito ra-

pidamente que no instante em que as pessoas se viam diante de um gravador, tendo de fato a 

certeza de que as suas memórias seriam gravadas e utilizadas em um trabalho científico, a 

espontaneidade das suas lembranças se transformavam em nervosismo, pra não dizer, em uma 

inspeção daquilo que poderia ou não ser revelado.  

Dona Marilda que desde os contatos primeiros se mostrará afetuosa, porém tímida, se 

fechou ainda mais quando eu disse: ―vamos começar a gravar‖, e em seguida passou a ficar 

ainda mais calada, causando-me um constrangimento imenso! Foi ali, diante de tanto silêncio, 
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 Para uma discussão metodológica sobre entrevistas orais ver: BARRETO, R; MESQUITA, L; SANTOS, L. 

História Oral: metodologia constitutiva de narrativas históricas. Revista NUPEM, Campo Mourão, v. 5, n. 8, 

jan./jun. 2013. 
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que mudei a minha opção metodológica e direcionei a minha entrevista a partir da perspectiva 

de uma história temática, pois aquela senhora que já fora prostituta, se recusava a falar qual-

quer coisa. E então passei a lhe fazer algumas perguntas sobre a sua infância, juventude, ques-

tionei-a acerca do caminho ao qual ela teria chegado ao Beco, e tentei ao máximo direcionar o 

nosso dialogo em um caminho que não a deixasse desconfortável.  

Durante um momento da entrevista tentei entender um pouco como aquela senhora que 

afirmou ser separada e ter dois filhos, passou a ser uma prostituta, no entanto quando Marilda 

explicou como foi parar no Beco começou a falar do antigo esposo, que ela narrou como um 

alcoólatra, e por algum motivo que não consegui compreender, ela se alterou e gritou com as 

outras mulheres que estavam na casa/bar de Maria, que preferia ficar sozinha a permanecer 

em um casamento no qual ela só sofria. Relacionando este grito ao conceito de memória invo-

luntária, creio que ao falar do período em que para sustentar seus dois filhos começou a traba-

lhar como prostituta, Dona Marilda foi tomada por uma lembrança daquelas que quando veem 

à tona, nos contam de coisas que não queremos mais saber! 
31

 

Assim ao sair do Beco naquele domingo, após a minha primeira entrevista, compreendi 

que teria que formular algumas perguntas para utilizar nos meus próximos encontros, pois se 

através das suas memórias involuntárias muitos puderam me ajudar na aproximação com meu 

objeto de análise, o mesmo poderia não ocorrer quando esses estivessem diante de uma pes-

quisadora com um gravador na mão. 

Para Pollak (1992) esse silenciamento é um dos elementos constitutivos da memória 

que é um fenômeno construído individualmente e coletivamente a partir de preocupações que 

se relacionam com aspectos políticos e também pessoais. No que se refere às memórias indi-

viduais podem ser construídas tanto conscientemente quando inconscientemente, gravando, 

recalcando, excluindo ou relembrando certos momentos enquanto outros não!  

Diante dessa possibilidade de silenciamento, na realização das demais entrevistas passei 

a me orientar por um questionário de quatorze perguntas que estavam voltadas somente a te-

mática do Beco entre as décadas de 1950-1960. Iniciava sempre perguntando quem eram os 

meus entrevistados e qual o seu contato com a rua e é interessante observar que na maioria 

das entrevistas realizadas, essa era um questionamento ao qual muitos ignoravam, ou seja, não 

se identificavam e iam logo dizendo como haviam chegado ao Beco ou como conheciam.  

As demais questões elaboradas seguiam uma linha de raciocínio que tentava apreender 

alguns aspectos sobre o Beco no contexto de desterritorialização das casas alegres apontado 
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por Silva e Oliveira, como por exemplo: qual motivo da Rua 13 de Novembro ser chamado de 

Beco da energia? Como era relação entre moradores do mesmo, se existiam conflitos entre as 

famílias e as mulheres prostitutas, como era ação da polícia em relação a prostituição e tam-

bém se houve uma perseguição a esta prática.  

Ao mudar de tática, os silêncios, ainda que surgissem não mais impediam que os entre-

vistados deixassem de falar por um longo período, ou mesmo que esses quisessem encerrar a 

gravação. No entanto, mesmo quando muitas perguntas eram direcionadas a aspectos que pa-

reciam estar mais distantes sentimentalmente dos meus entrevistados, como, por exemplo, a 

relação dos policiais e advogados com as mulheres prostitutas e as donas das casas de prosti-

tuição, todos os meus entrevistados acabavam demonstrando em suas falas afetividades que 

insistentemente me levaram a compreender o Beco, dentro do âmbito das relações familiares, 

de compadrio e de amizades estabelecidas ao longo de uma vida.   

Por isso e não por mera coincidência que repetidas vezes insisti em apresentar meus en-

trevistados como pessoas que não foram para mim apenas meras fontes de pesquisa, mas tam-

bém aqueles que com todo carinho e atenção se disponibilizaram a falar de aspectos da suas 

vidas relacionados à sua convivência em família, com vizinhos e amigos que ainda não ti-

nham sido discutidos nos trabalhos historiográficos que já analisaram o Beco. Assim, depois 

de apresentadas às concepções sobre essa rua para as pessoas entrevistadas, creio ser necessá-

rio direcionar esse trabalho para um debate mais profundo sobre os sentidos que foram cons-

truídos por historiadores acercados becos, não apenas em Feira de Santana, mas também em 

outras cidades brasileiras na tentativa de compreender como as narrativas historiográficas 

podem contribuir também para estigmatização dos espaços que abrigam a prostituição.  
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CAPÍTULO 2: 

OS BECOS E SEUS SENTIDOS NA CIDADE.  

 

Falar sobre o Beco da Energia não é possível sem levarmos em consideração a multipli-

cidade de sentidos e usos que um espaço pode adquirir dentro da cidade, de acordo as signifi-

cações que os sujeitos elaboram cotidianamente sobre os mesmos, até porque a própria nome-

ação da Rua 13 de Novembro como Beco só é possível pela função que o espaço vai ocupar 

dentro da dinâmica de Feira de Santana ao longo do tempo. 

Segundo Pesavento (2001), o território de uma cidade é visto e usado de diferentes for-

mas e mesmo sendo divisado e ordenado pelo poder público de acordo as suas conveniências, 

está sempre sujeito a ser apropriado, construído e transformado tanto por aqueles que podem 

ser considerados como interventores diretos, os - administrativos, engenheiros, arquitetos, 

médicos sanitaristas, quanto pelos demais habitantes que constroem diversas representações 

sobre determinado espaço em conformidade com a maneira como estes observam e se utili-

zam da cidade. 

Para a autora, as representações sobre os espaços da cidade estão fundamentalmente re-

lacionadas aos aspectos da materialização de um lugar a partir das condições sociais e espaci-

ais destes (tipos de habitação, rua, terreno, práticas, personagens), mas que só ganha sentido 

se considerarmos o processo da construção de um ideal a ser almejado e de uma alteridade a 

ser rejeitada e, portanto, marginalizada dentro do território da cidade. Assim, analisando as 

representações dos territórios de alteridade na cidade de Porto Alegre no final do século XIX, 

Pesavento (2001) elaborou uma importante reflexão que nos será cara neste trabalho, uma vez 

que a linha interpretativa trilhada pela autora é, via de regra, a mesma utilizada pelos autores 

que se dedicaram a estudar a urbe feirense em processo de reordenamento urbano e cresci-

mento econômico.  

Pesavento (2001) afirma que, existem nas cidades modernas, territórios que não condi-

zem com a expectativa dos ideais de civilidade e moralidade, sendo denominados por ela co-

mo os ―malditos lugares da urbs‖, estes espaços seriam por excelência, um reduto dos sujeitos 

e práticas consideradas como ―perigosas, indesejadas, sujas‖ e que ofereciam um eminente 

perigo ao estabelecimento da cidade em geral. Seriam ―uma outra cidade‖, ditada por uma 

lógica na qual o cotidiano parecia estar imerso ―na promiscuidade, imoralidade e no desorde-

namento‖.  

O interessante na sua pesquisa é que, o lugar apontado como templo da maldição na ci-

dade sulista foram justamente os becos localizados no centro da mesma, pois, a autora perce-
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be que essas ruas ao longo do tempo deixaram de fazer referência ao seu significado topográ-

fico e mais original do termo, enquanto uma rua estreita, com ladeira e não planejada dentro 

da expansão urbana, para ser relacionada ao resguardo dos excluídos urbanos que acolhiam os 

indivíduos pobres, ―fétidos e de mau viver‖ das camadas sociais mais baixas da sociedade. 

Pesavento (2001) destaca que em Porto Alegre, além dos marinheiros, soldados, desocupados, 

vagabundos, as mulheres prostitutas seriam aquelas que melhor definiriam o perigo associado 

aos indivíduos que moravam nos becos e afirma que:  

 

Se os becos são, no caso os espaços partilhados pelas camadas sociais de mais baixa 

extração, eles têm o seu potencial de perigo gravitando em torno das mulheres de má 

vida. A prostituta é o epicentro da contravenção e do crime, é a origem de toda de-

sordem. (PESAVENTO, 2001, p. 45) 

 

Os becos seriam um reduto das ditas mulheres ―desmoralizadas‖ e apresentavam um 

constante perigo para as famílias da cidade, que estava relacionada não apenas a práticas con-

sideradas perigosas, como roubos ou brigas, mas a condutas sexuais que ameaçavam a estru-

tura tida como ideal na família burguesa.
32

 No entanto, o que fomos percebemos durante a 

leitura do seu trabalho é que, os becos enquanto um espaço urbano, são apenas analisado em 

contraposição ao que se entendia como civilizado e moderno, deixando as especificidades 

cotidianas dos sujeitos que habitavam estas ruas estreitas fora de questão. 

Ao se utilizar da fonte jornalística, a historiadora ao mesmo passo que produz críticas 

sobre a marginalização da população pobre e negra em Porto Alegre, acaba também delegan-

do aos espaços ocupados por estes uma única identidade, que é fundamentalmente marginal e, 

portanto, marginaliza a população novamente, aceitando o que é dito sobre elas, uma vez que 

as pessoas que viviam lá, não foram ouvidas para definir como estas pensavam esses espaços.  

Porém, ainda com esses problemas, esta obra não pode ser negligenciada por historiado-

res que se interessam pela história dos becos, pois, é uma das poucas a oferecer uma conceitu-

ação sobre este espaço dentro de uma perspectiva que leve em conta a temporalidade. É ne-

cessário pontuarmos, no entanto que, estes resultados apresentados pela autora não podem 

servir diretamente para atribuir ao nosso objeto de análise: o Beco da Energia, a denominação 

de espaço marginalizado e às mulheres prostitutas a simbolização do ―mal do Beco‖, pois se 

assim fizéssemos, estaríamos caindo na armadilha de considerar apenas uma classificação 

atribuída ao beco, a partir dos discursos produzidos por historiadores que analisaram esse es-

paço somente como área de desordem. 
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Nos trabalhos historiográficos sobre a urbe feirense, os becos quando apareceram nas 

problematizações, surgiram justamente dentro do binômio modernidade/marginalização, sen-

do, grosso modo, identificados como territórios de alteridade, quase como ―uma outra cidade‖ 

dentro da tão discutida Feira de Santana moderna, das décadas de 1950-1960. Notamos tam-

bém que assim como no trabalho de Pesavento (2001), os espaços feirenses foram analisados 

de forma a atribuir a prática prostitucional como a maior fonte de ameaças ao convívio entre 

os moradores da cidade, pois durante esse período os historiadores apontaram que prostituição 

passou a ser entendida como um empecilho ao avanço da modernidade e civilidade e um in-

cômodo para as ―famílias feirenses‖, promovendo uma intensa modificação na forma como os 

sujeitos interagiam com as casas de prostituição e, principalmente, com as mulheres prostitu-

tas.  

Os poucos trabalhos que analisaram, ainda que de forma rápida, a prática exercício 

prostitucional ressaltaram que seriam também nos becos feirenses que as ―casas de diversão‖ 

se encontrariam e que estas sofreram inclusive com as batidas policiais intensas. Os becos 

foram estudados assim, dentro de uma perspectiva que buscou compreender quais os espaços 

de Feira passaram a ser alvo de medidas do poder municipal na tentativa de normatizar as 

formas de sociabilidades que destoassem do esperado para o ideal de honra e moralidade bur-

guês, sem que pudessem oferecer mais informações sobre a interação que ocorria entre os 

feirenses que estavam ligados a prostituição e aqueles que se mantinham afastados. 

Logo, diante desta percepção, dos becos como espaços de prostituição, tudo o que en-

contramos escrito sobre o Beco da Energia se relacionou somente, tanto na sua localização 

nas estruturas textuais, quanto na organização real da cidade, sempre a um local de marginali-

dade e estigmatização, e que ao contrário dos demais, conseguiu resistir às investidas da polí-

cia, preservando até os dias atuais as mulheres prostitutas. 

Observamos que o Beco aparece tanto no trabalho de Oliveira (2008), quanto no de Sil-

va (2009), na parte final das suas discussões bibliográficas, nas quais as autoras dedicam-se a 

pensar acerca dos ―outros‖, que aos poucos, segundo as mesmas, estavam sendo retirados das 

ruas do centro feirense. No trabalho de Lima (2014), o Beco aparece situado dentro de uma 

zona denominada como Complexo Rua do Meio, que segundo o autor englobava ruas e becos 

que alocavam sujeitos e práticas ―imorais‖ ou subversivas, como o jogo do bicho, vadiagem e 

a prostituição, sendo estas, a Rua do Meio, a Rua da Direita e os demais becos já pontuados. 

A análise feita pelo historiador seria plenamente satisfatória se quiséssemos entender da 

dinâmica da Rua da Direita, mas sobre o Beco, ela pouco nos auxiliou. Se ponderarmos que 

uma das suas principais fontes foram os periódicos do Folha do Norte,  poderemos compreen-
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der o silenciamento deste espaço dentro da suas problematizações, uma vez que pelo menos 

durante o nosso recorte temporal não encontramos nada sobre o Beco da Energia nos noticiá-

rios e nas denúncias feitas em nome da moralidade feirense. Com essa ausência lançaremos 

mão principalmente dos textos de Silva (2009) e de Oliveira (2008).
33

 

 Oliveira (2008), dedicando-se a pensar a construção do discurso de modernidade em 

Feira de Santana durante as décadas de 1950 e 1960, aponta, no terceiro capítulo, intitulado de 

– Territórios e práticas marginalizadas, que neste período os espaços de prostituição foram 

alvo de uma intensa perseguição que provocou a desterritorialização das casas de prostituição, 

das ruas nas quais esta prática acontecia a algum tempo, sendo estas: a Rua do Bom e do Ba-

rato, a Rua do Meio, o Beco do Ginásio, e o Beco do Mocó, todas estas situadas no centro da 

cidade. A autora observa que o Beco da Energia foi o local no qual as mulheres que se prosti-

tuiam migraram na tentativa de continuarem a exercer a prostituição.  

Silva (2009) por sua vez, voltando sua analise para a produção e a reprodução dos dis-

cursos moralistas na cidade de Feira de Santana entre as décadas de 1960 e 1970, cita o Beco 

da Energia, no primeiro subtópico do terceiro capitulo - Urbanizando pra quem? O lugar das 

prostitutas em Feira de Santana. A autora mesmo se utilizando de entrevistas com uma dona 

de ―casa de prostituição‖ do Beco, não aprofunda sua analise, sobre o mesmo. O que se pôde 

captar da sua escrita é a ênfase dada pela sua entrevista da em afirmar que os homens clientes 

que frequentavam as casas de diversões no Beco eram sujeitos financeiramente bem posicio-

nados na sociedade e também as diferentes significações que as mulheres mundanas do Beco 

teciam sobre a ideia de honra, uma vez que Silva (2009) observa que para uma mulher prosti-

tuta, ou uma dona de casa de diversão ser honrada estava muito mais relacionada a trabalhar e 

não roubar, do que a sua vivência no âmbito sexual.  

Percebemos também que a autora, assim como Oliveira (2008) aborda, ainda que rapi-

damente, o processo de desterritorialização de mulheres prostitutas das ruas e becos feirenses 

situados no centro da cidade. A partir destes dois trabalhos, podemos propor duas configura-

ções sobre o cotidiano do Beco: primeiro que o mesmo era um espaço de prostituição que 

resistiu a perseguição policial durante as décadas de 1950 e 1960 e que, portanto a prostitui-

ção era uma prática estigmatizada na sociedade feirense, e segundo, que talvez os sujeitos 

estigmatizados que moravam no local tiveram que construir estratégias de sobrevivência, para 

conviver entre os demais feirenses.  
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Assim temos inicialmente, um Beco inserido em um contexto de intensa perseguição a 

prostituição, no qual os indivíduos estigmatizados que ali viviam conseguiram elaborar meios 

para permanecer no local. O que em si não é anormal, levando em consideração que, guiando-

se por esta perspectiva da alteridade, temos uma vasta produção feita por historiadores, que 

quando se dedicaram a pensar sobre alguma rua, beco, ou viela, em que a prática prostitucio-

nal ocorria o fizeram destacando, grosso modo, a intencionalidade de exclusão e desterritoria-

lização dos sujeitos que estavam envolvidos direta ou indiretamente com universo da prosti-

tuição nas cidades.
34

 Em muitos destes trabalhos vemos uma preocupação latente, tanto em 

trazer para o cerne das discussões historiográficas, ―os outros‖, que foram propositalmente 

esquecidos e marginalizados dentro das urbes brasileiras, quanto explicar como estes proces-

sos ocorreram.  

No entanto, ao entrevistar pessoas que moravam no Beco ou próximo do mesmo, perce-

bemos que aqueles indivíduos não se entendiam como marginais e, além disso, negavam ter 

ocorrido uma perseguição as ―casas de prostituição‖ em Feira, observando que a diminuição 

dessas casas na cidade foi devido ao crescimento do comércio principalmente no final da dé-

cada de 1960, que provocou a saída de outras famílias da região do centro, mesmo que os 

membros da mesma não tivessem uma relação direta com a prostituição, como era o caso de 

M. Greice.  

Segundo Sr. Arnaldo, antigo morador da Rua Marechal, as próprias donas de ca-

sas/bares e os demais moradores ao perceberem esse crescimento comercial, passaram a ven-

der ou alugar as suas casas, se mudando para outros bairros, mas permanecendo muitas vezes 

como comerciantes nessas ruas, como é o exemplo do seu pai.
35

 Já Dona Clésia, dona de uma 

casa/bar de diversão desde esse período, ao ser questionada sobre o suposto fim das ―casas de 

prostituição‖ no centro da cidade observou que, realmente esses espaços foram se acabando 

mas que: 

 

...todas essas travessas, Beco de Ginásio, tudo nas travessas de Feira de Santana, ti-

nha casa de mulher, e as famílias, não, não, não ficava com problema, com coisa não 

ficavam procurando problemas, com coisa não! Nego tava brigando com os aman-

tes, corria entrava numa casa daquelas, era normal, ai deixa pra lá, pá, pá, pá. Não é 

como hoje, que tem essas besteira da com mulher não! 

 

E ressaltou ainda que:  
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Família nobre morava ali na esquina, no Beco da França, Família nobre da Feira, 

que ali tudo era casa de prostituição, que teve milionário que caiu por ali e quem so-

correu foi mulher...
36

 

 

O interessante é que essa fala de Dona Clésia, vai de encontro da afirmação feita por 

Oliveira (2008) sobre o Beco do Ginásio, uma vez que, para historiadora:  

 
Fazia-se necessário retirar do beco aquelas que manchavam que o tornavam sujo, 

turbulento, não propício para o tráfego de pedestres civilizados. Era preciso excluir 

as mundanas, joga-las para longe dos olhos das alunas do Ginásio Santanópolis, pois 

estas poderiam afinal ser contaminadas pelo vírus da sedução do corpo. (2008: 159) 

 

É importante ressaltar também que, a partir da analise das falas do Sr. Arnaldo e de Clé-

sia, podemos supor que essa suposta ―vontade‖ de algumas donas de casas/bares de diversão 

em se mudarem poderia estar ligada a uma inadequação desse tipo de comércio aos locais 

com a movimentação de muitas pessoas, o que poderia afastar os comerciantes/clientes que 

segundo Dona Suzana, eram aqueles que também iam as casas/bares de diversão com muita 

descrição para se divertirem com as prostituidas.
37

 

Rago, ao estudar a prostituição na cidade paulista, durante as décadas de 1890 a 1930, 

alerta que nesse tipo de ocupação, o sigilo, discrição e a ―invisibilidade‖ eram essências para a 

permanência da prática prostitucional pois com a intensa circulação das ―mulheres de família‖ 

nas ruas de São Paulo no início do século XX, passou a ser necessário que os indivíduos en-

volvidos com a prostituição agissem de maneira discreta para que a prática não ficasse evi-

dente às ―mulheres de família‖. A autora observa ainda que este período foi marcado por uma 

oposição entre as mulheres de família e as prostitutas, uma vez que os discursos médico, cri-

minalistas e literários estavam sempre construindo uma imagem da prostituta como a trans-

gressora das normas sociais que se opunha ao que era entendido como o ideal para as ―mulhe-

res honradas‖, fazendo com que existissem na cidade, medidas legais para garantir inclusive, 

a separação dos espaços destinados ao exercício da prostituição.  

Mesmo escrevendo sobre uma cidade com uma dinâmica diferente, a análise de Rago 

nos é cara, pois, tanto Oliveira (2008) como Silva (2009), ao falar sobre Feira de Santana na 

década de 1950 apontam que foi neste período que a circulação das ―mulheres de família‖ em 

vias públicas começou a se intensificar. Para Oliveira (2008):  
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Em um período em que as mulheres da elite não mais se restringiam a casa e/ou a 

reclusão familiar, a presença dita nos espaços públicos requeria a imposição de limi-

tes na circulação e no contato com outros sujeitos. (2008:159) 

 

Silva (2009) seguindo a mesma perspectiva afirmou que: 

 

 As mudanças estruturais em Feira de Santana influenciaram o cotidiano e como a 

prostituição se apresentou no cenário urbano. Os discursos que perpassavam a mo-

dernização estavam alicerçados na moral responsável pelo processo de estruturação 

do ideal de mulher- honestas ou desonestas- parâmetro de vigiar e controlar a orga-

nização feirense (2009:132) 

 

Notamos que essa discrição da prática prostitucional proposta por Rago, está presente 

também nas análises de Oliveira (2008) e Silva (2009) acerca do convívio entre as ―mulheres 

de família‖ e as mulheres prostitutas em Feira de Santana, e concordamos com as autoras, até 

o ponto em que se destaca a vigilância em relação ao que poderia ocorrer ou não, na frente das 

―moças de família‖, pois todos os nossos entrevistados ressaltaram que existiam regras de 

convívio para as mulheres prostitutas, ditadas principalmente pelo decoro. 

Mas, é necessário problematizarmos que, a partir das memórias dos entrevistados, não 

ficou claro que esse controle e vigilância promoviam separações em relação às ruas que as 

―moças de família‖ poderiam ou não passar ou morar como no caso de São Paulo, principal-

mente se levarmos em consideração que, talvez, muitas das chamadas ―moças‖ poderiam ser, 

assim como Suzana e Alice, filhas de donas casas/bares de diversão, convivendo por isso com 

uma relativa proximidade com as mulheres prostitutas, sem que deixassem de serem vistas 

como ―mulheres honradas‖.  Um exemplo disso é que o Sr. Arnaldo, ao falar sobre as filhas 

de M. Greice, ressaltou mais de duas vezes o respeito que todos na região tinham a elas. 
38

 

Ademais, além desses aspectos mencionados, a análise dos periódicos do Jornal Folha 

do Norte e os próprios Códigos de Posturas Municipais de Feira também não nos revelaram 

que ocorreu na cidade feirense a tal perseguição tão alardeada por Silva (2009) e Oliveira 

(2008), visto que encontramos pouquíssimas denúncias à prostituição nos jornais, e os códi-

gos não faziam nenhuma referência à proibição da prática prostitucional, tendo nos chamado 

atenção apenas dois elementos no estudo do mesmo.  

O primeiro se refere à coibição que o código de 1937, dá a práticas consideradas imo-

rais, e desordeiras, colocando como alvo os indivíduos em situações de vagabundagem ou de 

desocupação, ao ressaltar que: 
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Aquele que, nas ruas, praças, logradouros e lugares públicos proferir palavras obs-

cenas á moral e aos bons costumes, incorrerá na multa de 10$000, além da respon-

sabilidade, em que incidir segundo a legislação vigente.
39

 

 

Ou ainda: 
 

Todo individuo, de qualquer sexo ou idade, que for encontrado sem ocupação ou em 

estado de vagabundagem, será mandado á presença da autoridade policial competen-

te, para que esta providencie na forma da lei.
40

 

 

O segundo diz respeito à abertura que o código tanto o do ano de 1937, quanto o de 

1967, dá para a existência das casas/bares de diversão na cidade uma vez que, em nenhum 

capítulo desses documentos, é proibida a existências das mesmas, sendo pontuado apenas que 

seria considerado como uma infração a exibição ou exacerbação das ―imoralidades‖, pratica-

das tanto em bares como em espaços para o divertimento noturno, que pudessem perturbar o 

sossego público. Assim, no código de 1967 é destacado que: 

 

É proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído, antes das 7 ho-

ras e depois das 20 horas, nas proximidades de hospitais, escolas, asilos, e casas de 

residência.
41

 

 

E ainda que: ―na localização de dancings, ou de estabelecimentos de diversões noturnas, a pre-

feitura terá sempre em vista o sossego e o decoro da população‖.
42

 Em paralelo a essa imposição, 

notamos também que as notícias do jornal Folha do Norte se voltavam muito mais a queixa 

das movimentações durante a noite, como fica claro nessa denúncia:  

 

Chegam-nos queixas, vindas de várias pessoas contra o mulheril que reside a traves-

sa Leonardo Pereira Borges (antigo Beco do Sossego), que vem praticando, naquele 

local, desordens e atos contra a sociedade e reboliços durante toda a noite, prejudi-

cando-lhes o sono... A antiga travessa do sossego foi transformada em local de baru-

lho e reboliço. Tais reclamações devem ser enviadas ao srº delegado de polícia, que 

talvez, tome as devidas providências.  
43

 

 

Encontramos assim, apenas uma notícia que apontou o crescimento das ―pensões ale-

gres‖ na cidade no ano de 1951: 
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Causa justificado espanto junto à sociedade feirense o surto das pensões alegres que 

se vai instalando nos mais requintados bairros residências de nossa cidade. Como se 

sabe há um grande número de casas desta ordem à rua Sales Barbosa, na Travessa 

Capitão França, Praça Fróis da Mota e outros pontos residenciais. Agora, instalou-se 

uma casa deste gênero exatamente a rua Mons Tertuliano Carneiro, em pleno centro 

residencial. As famílias alarmadas com cenas que desenrolam em tais casas, pedem 

por nosso intermédio, providencias a quem de direito. 
44

 

 

Diante dessas analises, percebemos que durante as décadas de 1950 e 1960, não poderí-

amos afirmar que ocorreu em Feira de Santana uma perseguição às casas de prostituição. Mas, 

como o código de 1967 já prevê medidas contra os barulhos noturnos, podemos analisar inici-

almente que esses reboliços a noite, ocorriam com muito mais frequência do que os noticiá-

rios mostravam e que umas das práticas a provocar barulhos fosse justamente a prostituição.  

Entretanto, é interessante destacar que o motivo das denúncias contra os barulhos notur-

nos pode ter múltiplas interpretações e justificativas. Alguns dos nossos entrevistados, por 

exemplo, ressaltaram que, muitos jornalistas do jornal Folha do Norte, frequentavam durante 

o dia e a noite, as casas/bares de diversão no Beco da Energia, e acreditamos que provavel-

mente as casas localizadas em outras ruas também. Logo, é provável que a intenção dessas 

denúncias feitas nos jornais estivesse muito mais relacionada a preocupação desses homens na 

preservação do sigilo sobre o que ocorria nesses espaços, em que eles iam para conversarem, 

beberem e se divertirem com as prostituidas, do que com a manutenção do sossego para as 

―famílias feirenses‖.  

Deste modo, talvez as reclamações ao barulho pudessem ser feitas por estes jornalistas 

para assegurarem que as esposas não desconfiassem, inclusive, que os mesmos estavam nestas 

casas/bares de diversão juntamente com as mulheres prostitutas e, ao mesmo tempo garantir 

que esses espaços de divertimento masculino continuassem a existir na região do centro. 

Outro aspecto também nos indicou que a continuidade desses espaços que acolhiam a 

prostituição em Feira, ocorria com o auxílio dos homens, sejam eles, jornalistas, políticos ou 

policiais. Os nossos entrevistados sempre chamavam atenção para o fato de que os homens 

que frequentavam as casas/bares de diversão no Beco eram figuras socialmente importantes 

na cidade, mas que nem por isso deixaram de construir com as donas de casas/bares de diver-

são relações de amizades e de compadrio. 

Dona Clésia, por exemplo, destacou que muitos deles são políticos na atualidade e que 

iam direto para o Beco, mantendo por vezes, relações com as mulheres prostitutas as quais 

eles poderiam ajudavam financeiramente.
45

 Já Maria ressaltou que naquele tempo a ―socieda-
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de‖ participava, pois os homens importantes entravam e saiam das casas/bares de diversão nas 

quais eles ficavam fazendo a festinha deles, regadas a whisques com a água de coco. 
46

Além 

dessas afirmações restritas ao Beco da Energia, encontramos no jornal Folha do Norte várias 

notícias que evidenciavam que a prática prostitucional era acobertada por homens importantes 

também em outras ruas, como nessa denúncia:  

 

Inúmeras pessoas tem dirigido queixas a esta redação contra o ruído que fazem al-

guns cabarets de baixa categoria existentes na cidade, que não tem hora para abrir 

nem para fechar. Não se compreende como as autoridades policiais que proibiram o 

funcionamento do Boite Wender admitam que essas casas ruidosas e ruinosas casas 

de diversão estejam a prejudicar o sossego público e a levar a inquietação ás famílias 

residentes nas suas proximidades. 
47

 

 

Desta forma, os aspectos que mais se destacaram na análise do jornal Folha do Norte 

não evidenciam uma perseguição à prostituição, mas nos deram margens para compreender as 

múltiplas identidades dos moradores de Feira e para perceber que o discurso de modernidade 

construído pelos jornalistas, apontava que os comportamentos contrários à preservação da 

civilidade na urbe feirense estaria nos homens, pois de maneira geral, as queixas feitas pelos 

jornalistas e pela população, se voltavam ao gênero masculino que eram frequentemente cha-

mados de desocupados e vagabundos, a exemplo dessa reclamação:  

 

Os abaixo assinado, comerciantes á rua Libânio de Morais, vem respeitosamente ro-

gar as autoridades competentes para que mandem retirar as bancas e imundices que 

ficam todas as semanas em frente as citadas casas e dar um jeito de deportar os lou-

cos e os malandros que ficam a dar nomes feios e despir-se em plena via pública. Se 

as autoridades não tomarem um atitude seremos forçados a fechar as nossas casas 

até que sejam tomadas as devidas providências.  
48

 

 

Chamaram a nossa atenção às confusões causadas pelos ―malandros e desocupados‖ nas 

ruas do centro e as contendas por conta do Jogo do Bicho que, durante a década de 1950, pa-

receu ter sido o grande alvo de perseguição das autoridades da cidade, e não a prostituição. 

Eram os malandros e desocupados que vinham se espalhando por toda a cidade, principalmen-

te nas praças públicas como a da Matriz e a Praça Fróis da Mota. 
49

Outro elemento que tam-
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bém se destacou, foi à elaboração de um discurso de modernidade no jornal Folha do Norte, 

através de notícias nas quais os jornalistas ressaltavam o crescimento de Feira, cobrando das 

autoridades públicas medidas pela preservação e manutenção do espaço urbano, como nessa 

denúncia: 

 

Na nossa edição do dia 16 de dezembro do ano próximo passado, chamamos atenção 

da fiscalização municipal para os animais que vivem perambulando pelas ruas da ci-

dade. Entretanto nenhuma providência foi tomada. A nossa terra continua infestada 

de cães, porcos, jumentos para vergonha dos que nasceram ou habitam uma cidade 

civilizada e importante como a nossa
50

 

 

Assim, ao contrário de Silva (2009) e Oliveira (2008), não percebemos na figura da 

prostituta uma ameaça em potencial, pois as denúncias feitas pelos moradores revelavam mui-

to mais a condição de Feira, enquanto uma urbe em desenvolvimento, com poucos postes, 

baixa segurança pública e com demandas de saneamento do que uma cidade que estava de-

terminada a banir das ruas as casas de diversões.
51

 

Outra característica relevante, é que o discurso produzido pelo jornal ao mesmo tempo 

em que colocava a responsabilidade da ordem da cidade no poder policial, denunciava-os 

constantemente pelas violências em que se viam envolvidos, da mesma forma o envolvimento 

dos policiadores era marcante no Jogo do Bicho, espaço considerado narrado como reduto da 

imoralidade, como aponta a denúncia. Assim, se fossemos considerar todos os noticiários, 

diríamos que se tinha algum público alvo de constantes queixas esses seriam os policiais fei-

renses e não as mulheres prostitutas ou mesmo as donas de casas/bares de diversão.  

A função da polícia como salvaguarda contra os perturbadores da tranquilidade estava 

sendo o tempo todo destacada, ao passo em que, com ironias os jornalistas sempre se questio-

navam como algumas práticas continuavam a existir na cidade, algumas vezes sugerindo o 

acobertamento da polícia e outras afirmando que o Jogo do Bicho, por exemplo, o que ocorria 

no famoso Cassino Irajá só continuava porque tinham quem fizesse vistas grossas.
52

 Eram os 

policias que ao invés de reter a desordem eram aqueles que a provocavam, sujeitos de atos 

impensados cometendo continuamente atrocidades e muitas vezes até violentando os morado-

res da cidade. 
53
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Ao longo dos anos, no entanto, principalmente após a instalação da Ditadura Civil Mili-

tar em 1964, a quantidade de denúncias que questionavam a eficiência na administração do 

poder público, reduzira consideravelmente, causando-nos a impressão de que na cidade fei-

rense, havia ocorrido um desenvolvimento urbano intenso ou um silenciamento posto pelo 

regime ditatorial, em relação aos problemas advindos da má administração das verbas públi-

cas, pois as constantes reclamações a falta de iluminação pública, a presença de animais soltos 

nas ruas da região do centro e a sujeira dos espaços públicos, deixaram de aparecer nas ses-

sões do Folha do Norte, que passou a alertar a preservação da limpeza das ruas, através de 

lembretes como esse: Não joguem lixos nas ruas!
54

 

É necessário ressaltarmos também que as constantes queixas feitas a polícia feirense, es-

tiveram presente no jornal Folha do Norte, principalmente na década de 1950, pois a partir 

dos nos anos de 1960, as arbitrariedades e negligência policial passaram a não ser tão questio-

nada pelos jornalistas, principalmente no período ditatorial. Acreditamos então que essa dimi-

nuição se deve ao contexto de repressão e vigilância específico ao contexto ditatorial. 
55

 

Enfim, foram todos essas evidências analisadas, que nos levaram a afirmar que em Feira 

a perseguição à prática prostitucional não ocorreu como Silva (2009) e Oliveira (2008) obser-

varam e que, portanto, o Beco assim não pode ser entendido como um espaço de resistência à 

mesma. Feita essas problematizações, nos debruçaremos logo adiante, nas discussões sobre a 

prostituição que foram de fundamental importância também, para ampliarmos o leque de sen-

tidos que o Beco da Energia ocupou na cidade feirense, pois se não entendemos o espaço ape-

nas como uma rua de prostituição fez-se necessário esclarecer teoricamente como o compre-

endemos.  

 

O BECO DA ENERGIA, TAMBÉM É UMA ZONA DE PROSTITUIÇÃO?  

 

Se decidirmos seguir por um caminho não tradicional, creio que devemos ao leitor deste 

trabalho uma boa e razoável explicação para tal ousadia. Afinal para tentar promover qualquer 

reformulação de uma perspectiva histórica, é importante que possamos deixar claro, qual mo-

tivo da mesma e quais os nossos argumentos para tal empreitada. No nosso caso, a motivação 

desta nova proposta de pesquisa para a cidade feirense, surgiu principalmente a partir das nos-

                                                                                                                                                         
Falta de policiamento. Folha do Norte. 27 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Arbitrariedades policiais. Folha do Norte. 1 de Novembro de 1952. MCS/CENEF 
54

 Do ano de 1967 em diante percebemos esse padrão no JFN.   
55

 Para compreensão do contexto da Ditadura Civil Militar ver: SILVA, Carla. L. Consenso e coerção na ditadu-

ra. In: SILVA, Carla Luciana, CALL, Gisberto Grassi e SILVA, Marcio Antonio Both (orgs.) Ditadura, Transi-

ção e Democracia: estudos sobre a dominação burguesa no Brasil contemporâneo. Porto Alegre, FCM.  



47 
 

sas fontes já analisadas no tópico acima e do contato com estudos realizados por pesquisado-

res das ciências sociais que há muito tempo vem problematizando e trazendo novos olhares 

acerca dos espaços nos quais a prostituição ocorria, e da própria concepção acerca das mulhe-

res prostitutas. Foram de fundamental importância também as reflexões levantadas por estu-

diosos que se utilizando dos estudos de gênero como uma categoria analítica trouxeram ques-

tões que se proporão a desconstruir as imagens estigmatizadas criadas acerca dos homens cli-

entes e das mulheres prostitutas.   

Essas leituras se mostraram necessárias para construção das analises que estão sendo 

aqui tecidas, e ainda que se voltem à temática da prostituição, nos auxiliaram na problemati-

zação dos poucos estudos sobre o Beco da Energia, que mesmo abrigando formas diversas de 

viver, não deixou de ser visto neste trabalho como um espaço da cidade de Feira de Santana 

que pode ser entendido também como uma zona de prostituição. É necessário ressaltar, entre-

tanto, que quando pensamos no Beco enquanto uma ―zona‖ seguimos na esteira de estudos 

que procuraram refletir sobre a relação entre os sujeitos e estes espaços considerando a multi-

plicidade de sentidos que poderiam ser atribuídas aos mesmos e deste modo, trouxeram para 

as discussões os diversos papéis que os indivíduos poderiam exercer: as mulheres prostitutas, 

como mães e avós, os homens e clientes, como amigos ou inimigos, e assim por diante.  

Um dos trabalhos que mais nos auxiliou neste viés foi o realizado por Bacelar (1982), 

que se tornou ao longo do tempo uma leitura clássica acerca da organização social das zonas 

de prostituição em Salvador. O antropólogo tecendo uma discussão bibliográfica a respeito do 

conceito de família e da identidade social, tendo como foco os arranjos familiares comanda-

dos pelas mulheres prostitutas, construiu seu texto buscando se afastar da perspectiva que 

pesquisa a prostituição destacando apenas o seu caráter enquanto um comércio do sexo e se 

propôs a compreender a dimensão familiar da vida das mulheres prostitutas.  

Em paralelo a isso o antropólogo apontou também a discussão acerca da identidade da 

área no qual a prostituição era exercida, situada no bairro do pelourinho, conhecida como o 

Maciel, ressaltando que, assim como em outros espaços de vida social nesta área coexistiram 

estilos de vida, visões de mundo e práticas sociais variadas e especificas a mesma. O autor 

trata o Maciel como uma zona de prostituição, porém ao longo da sua obra, o mesmo não ex-

clui das suas analises as outras características inerentes a essa zona, como por exemplo, os 

aspectos demográficos, as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos seus morado-

res, assim como os arranjos familiares que destoavam do ideal de uma família composta por 

pai, mãe e filhos.  
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Essa proposta de Bacelar (1982) foi muito cara a nós no momento em que nos depara-

mos com diferentes discursos sobre algumas ruas da cidade feirense que foram apontadas, por 

Silva (2009), Oliveira (2008) e Lima (2014), como espaços de prostituição, redutos da imora-

lidade, e que em conversas com moradores antigos foi completamente negada, ou repensada. 

O senhor Arnaldo, por exemplo, comerciante e antigo morador da Rua do meio ou Marechal, 

quando questionado sobre as ruas que existiam a prostituição, negou que neste espaço em que 

fora criado junto a sua família, existissem casas alegres, afirmando que nessa rua tinham ape-

nas casas residências que abrigavam famílias ou pequenos pontos de comércio.
56

 No entanto, 

nas denúncias do JFN a Rua do Meio foi mais de uma vez, mencionada como um antro de 

perdição, que aglutinava práticas de mau viver, nos evidenciando que a visão das elites letra-

das sobre a população pobre da cidade, estava repleta de preconceitos e estigmas.  

Já Dona Clésia, outra senhora moradora do Beco e dona de uma casa/bar de diversão, 

respondendo a mesma pergunta, ampliou o nosso horizonte ressaltando que, em tudo quanto 

era Rua de Feira de Santana existia casa de mulher, sendo muito comum entre os anos de 

1950 e 1960 e que não tinha esses problemas que o povo tem atualmente! Para respaldar essa 

afirmação ela ainda lembrou-se do famoso Cassino Irajá que ficava localizado próximo a igre-

ja na Rua Senhor dos Passos, e afirmou que eram os sinos da igreja tocando às 6 horas da ma-

nhã e os filhos dos ricos da cidade saindo do jogo embriagados. 
57

 

As filhas de Madame Greice, por exemplo, quando interrogadas sobre o Beco, afirma-

ram que haviam sido criadas em uma rua que existiam famílias se diferenciando apenas nos 

relevos que Maria e Suzana deram a indagação acerca da identidade do espaço. Segundo Su-

zana ela e os oito irmãos haviam crescido numa rua residencial na qual só existiam casas de 

família, com exceção de algumas que serviam de ―ponto de encontros‖ entre as mulheres 

prostitutas e os comerciantes/clientes, enquanto para Maria a rua era:  

 
 Misturado, por que tinha a prostituição, mas morava família e era uma coisa muito 

escondido, secreto, então quem tinha família só saia naquele horário de ir pra o co-

légio, voltava do colégio ficava trancado dentro de casa, não saia pra canto nenhum, 

quando vinha da escola, só era comprar pão, e ficava trancado! 
58

 

 

 

Em outra entrevista com dona Marina nora de M. Greice quando questionada, sobre se a 

rua era apenas um espaço de prostituição, a mesma afirmou que não era bem assim, pois tinha 

na esquina um senhor que criara seus filhos no Beco, e que, além disso, naquela época a pros-
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tituição era muito mais restrita, não impedindo a livre circulação de pessoas no local, e de 

crianças que brincavam na rua. 
59

 

Na analise dessas falas é claro que devemos levar em conta, que talvez esses moradores, 

quisessem se afastar de uma narrativa que os colocaria como moradores de espaços ―promís-

cuos‖, mas se formos um pouco adiante, podemos analisar que nem o discurso do jornal Folha 

do Norte, nem as falas dos entrevistados apontam verdades absolutas, mas apenas pontos de 

vistas diferentes e que longe de ser um problema para esse trabalho, puderam nos ajudar a 

entender que nessas zonas, na Rua do Meio assim como no Beco, coexistiam casas residên-

cias, que poderiam ser, ao mesmo tempo pequenos comércios, juntamente com a prostituição. 

Outro importante trabalho que nos guiou nesta empreitada é o de Fonseca (1996). A an-

tropóloga problematiza a inclinação percebida nos trabalhos produzidos sobre a prostituição 

ao se utilizar sempre de tipologias para compreender a vida de mulheres prostitutas que se-

gundo a mesma, não pode ser enquadrada em nomenclaturas imóveis, ressaltando que, esta 

prática pode reafirmar os estereótipos que associam a figura dessas mulheres a polos dicotô-

micos, ou seja, a prostituta se torna aquela que por pobreza e com muito sofrimento é quase 

obrigada pela sua condição financeira a seguir nesta vida, ou as outras que se prostituem pela 

devassidão e desejo sexual incontrolável.  

Segundo a autora, na tentativa de elaborar um estudo sobre uma temática ainda pouco 

explorada, os autores ao utilizarem tipologias acabam contribuindo para fixação de uma única 

identidade das mulheres prostitutas, sem explorar, os demais campos de atuação em suas vi-

das, como por exemplo, a maternidade, e o trabalho no lar. Fonseca (1996) observa que, se 

por um lado essas classificações (baixo meretrício, médio meretrício, garotas de programa) 

foram úteis para os pesquisadores em dado momento, por outro, esta prática pode dar ainda, 

uma falsa segurança a estes, e despedaçar inutilmente a sutileza do objeto de pesquisa, uma 

vez que, este esmiuçamento da realidade, provoca a impressão de ter captado algo concreto. 

Ou seja, para Fonseca (1996), na impossibilidade de se estudar todos os aspectos da vida das 

mulheres prostitutas em um trabalho, os estudiosos acabam dando atenção geralmente, as suas 

vivências sexuais experienciadas nas relações com seus clientes e, por conseguinte recortam 

as suas histórias em pedaços como se a prostituição fosse tudo em suas vidas.  

 Para autora este dado se relaciona diretamente com os próprios preconceitos que os 

pesquisadores têm de dentro de si, sobre o que seria uma mulher prostituta, pois nós enquanto 

observadores de uma realidade que historicamente foi pautada como marginal e estigmatiza-
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da, acabamos por reproduzir nas nossas problematizações, as imagens e representações acerca 

das prostitutas, elaboradas dia após dia, por diferentes saberes.  

Diante dessa reflexão, ao passo que liamos o trabalho de Silva (2009) e Oliveira (2008) 

nos incomodou inclusive a denominação dada às ruas em que ocorria a prostituição e as mu-

lheres que a praticavam, pois ao classificar estes espaços e sujeitos dentro da tipologia dos 

excluídos feirenses, que segundo as historiadoras causavam desconforto entre as famílias da 

cidade, perguntávamos, e as mulheres prostitutas não tem família? E as donas de casas alegres 

também não tinham famílias?  

E principalmente de que famílias falavam as autoras, já que durante as entrevistas a fala 

dos antigos moradores demonstrou um convívio muito mais amigável com as mulheres prosti-

tutas do que conflituoso. Percebemos que ao mesmo tempo em que as autoras criticavam essa 

marginalização principalmente das prostitutas, as mesmas constantemente reafirmavam uma 

imagem dessas mulheres como indivíduos sem famílias e desconectadas de uma norma social 

que também as afetavam.  

Em dialogo com as filhas e filhos da Madame Greice dona de uma casa/bar de diversão, 

que não era prostituta, as narrativas desses sempre ressaltavam a discrição e respeitabilidade 

das mulheres prostitutas e a intensa vigilância da mãe em seus comportamentos, roupas, na-

moros, destacando a preocupação que a mesma tinha em manter seus filhos e parentes afasta-

dos do cotidiano prostitucional. Mesmo morando no Beco, esta senhora segundo seus filhos 

sempre procurou zelar pela ―honra‖ deles, principalmente das filhas, alugando outra casa para 

com o intuito de preservar a sua família do que acontecia com as prostituidas e com seus cli-

entes. 
60

 

Dona Marina que era nora de Greice, também nos revelou o cuidado que a sua sogra ti-

nha com ela, uma vez que era uma mocinha que namorava o seu filho, e portanto deveria se 

manter afastada do que acontecia dentro da sua casa de diversão e dos olhares dos clientes. 

Certamente Graciete sabia das consequências que isso poderia trazer a sua família e soube 

delimitar o espaço entre o trabalho e o seu lar e estabelecer alianças com outros moradores 

pobres e ricos, que talvez facilitassem o convívio amigável dos seus filhos juntamente as ou-

tras crianças.
61

 

Continuando nossa analise, temos outro trabalho que assim como os já discutidos acima 

nos instigou novas reflexões para a nossa pesquisa. Se inserindo dentro do campo da História 
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Social Schettini (2006) se interessou em compreender a dinâmica relacional entre as mulheres 

e os homens que viviam no centro da cidade carioca e que conviviam com a prática prostitu-

cional de forma mais direta como as mulheres prostitutas, ou indireta como os comerciantes 

da região.  

A historiadora elaborou seu texto se preocupando em demonstrar as negociações e con-

flitos diários que permeavam o cotidiano da cidade estudada, em meio ao processo de moder-

nização, problematizando as múltiplas identidades assumidas por homens e mulheres ressal-

tando como elas eram perpassadas e construídas a partir do gênero, da raça e da classe social 

de cada indivíduo dentro da sua rede de sociabilidades. 

Segundo Schettini (2006) uma abordagem sobre a prática prostitucional que combine 

gênero como categoria analítica aos métodos da história social diminui o risco de que as di-

mensões moralistas encontradas nas fontes primárias sejam reproduzidas nas interpretações 

historiográficas. Ela observa que, a partir desta perspectiva a vida de homens e mulheres as-

sociados à prostituição ao invés de serem logo relacionados à ideia de anomalia e de excepci-

onalidade serão estudados levando em consideração as várias interlocuções estabelecidas en-

tre os diferentes grupos sociais. 

No nosso trabalho, embora o foco das nossas analises não seja a prática prostitucional, 

percebemos essas interlocuções, na medida em que, as nossas fontes nos revelaram que o co-

tidiano vivenciado entre os feirenses era perpassado por conflitos e negociações em que até 

mesmo os agentes da lei, mais especificamente os policiais eram acusados de assumirem a 

identidade de frequentadores de casas/bares de diversão, desordeiros e provocadores de bal-

burdias, ao mesmo tempo em que eram também reconhecidos como aqueles que deveriam 

manter a ordem e a civilidade na cidade. 

Por outro lado, quando nos voltamos ao Beco da Energia, a partir dessa perspectiva do 

conflito, não encontramos nas fontes escritas nem nas orais, elementos suficientes para propor 

um clima de brigas entre policiais, os homens clientes e as prostituidas que ali trabalhavam. 

Os entrevistados quando questionados sobre este aspecto, deixavam escapar somente que du-

rante a noite talvez ocorressem batidas policiais, e Marina observou que quando existia a ne-

cessidade da prisão de uma mulher, havia sempre advogados prontos a defendê-las! O interes-

sante é que muitos afirmaram que alguns dos famosos jornalistas a escrever no jornal Folha 

do Norte, eram os mesmos exerciam a advocacia e atuavam como advogados das prostituidas 

e que também apadrinhavam as filhas de Madame Greice.
62
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Dessa forma, notamos que esse viés dicotômico perseguidores/ perseguidas, não estava 

claro nem nas memórias dos antigos, tampouco nas notícias dos jornais, o que nos levar a 

entender que os jornalistas, as mulheres prostitutas, os policiais, os advogados, poderiam 

manter um diálogo conveniente e constante que podiam ser adequados às normas postas para 

cada espaço, horário e dia. 

Foi a partir destas questões lançadas por estes estudos que o nosso olhar sobre o cotidi-

ano do Beco da Energia foi se ampliando e passamos a enxergar neste espaço, uma rua sim de 

prostituição, mas dentro de uma ótica na qual a existência desta prática não anulava a coabita-

ção de vivências relacionadas a outros aspectos da vida dos moradores da mesma. Assim o 

Beco passa a se constituir neste trabalho, como o que Certeau (1998) vai denominar de um 

lugar praticado, sendo entendido como palco das operações praticadas que o circunstanciam, 

o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas que podem ser 

conflituais ou de proximidades contratuais.  

Para Certeau (1998) o conceito de lugar está relacionado à ideia de estabilidade e imobi-

lidade, ele afirma que:  

 
Um lugar é a ordem (seja qual for) segunda a qual se distribui elementos nas rela-

ções de coexistência. Aí se acha portanto excluída a possibilidade para duas coisas 

de ocupar o mesmo lugar. Aí impera a lei do ―próprio‖: os elementos considerados 

se acham uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar ―próprio‖ e distinto que 

define. Um lugar é portanto a configuração instantânea de posições. Implica uma es-

tabilidade. (1998: 203). 

 

Contraditoriamente o espaço seria por sua vez o templo por excelência da impermanên-

cia, no qual deve ser levado em conta vetores que perpassam por uma multiplicidade de inter-

pretações que são marcadas pela temporalidade e por uma dinâmica que está o tempo todo 

trocando as coisas do lugar. O Beco da Energia se configura então como um lugar, apenas no 

sentido da imobilidade das estruturas fixas das casas ali construídas, mas como um espaço 

está sempre em transmutação, reconstruindo-se identitariamente a cada novo dia.  

Se recorrermos à definição do conceito de identidade elaborado por Pesavento (2001) 

podemos observar que essas coexistências de identidades pode ser perfeitamente compreensí-

vel, pois para autora a identidade é uma construção simbólica que elabora a sensação de per-

tencimento, proporcionando a coesão de um grupo, que se identifica, se reconhece e se classi-

fica como iguais ou semelhantes, entretanto esse sentimento de pertença não anula as diferen-

ças dentro de uma comunidade, uma vez que, os indivíduos de um mesmo espaço podem 

acumular vários padrões identitários e sobrepor em si uma pluralidade de identidades. (p.10).  
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Não estamos negando com estas analises que a prostituição não existia no Beco, mas 

não apenas ela foi identificada como o elemento essencial da história dessa rua durante esse 

recorte temporal. Quisemos, no entanto, dar visibilidade a outras narrativas sobre o Beco, es-

tórias essas que mostraram outros marcos importantes, e que falaram entre outras coisas: do 

afastamento de filhos de suas mães que também era dona de uma casa/bar de diversão, dos 

carurus de sete meninos realizado anualmente no mês de setembro, de luzes de casas que mu-

davam de cor com o cair do sol e de práticas sexuais que esperava a segurança e o silêncio da 

noite para ocorrer. São outras versões e memórias de uma rua que mesmo com a aparente 

imobilidade foi narrada a partir de diferentes pontos de vistas e dos sentidos que cada um dos 

nossos entrevistados deu a mesma.  

É importante ressaltar que não queremos com todas estas problematizações silenciar a 

possível estigmatização dos sujeitos que conviviam cotidianamente com prática prostitucional 

no Beco, ou afirmar que não existia nenhum conflito por conta do preconceito em relação aos 

moradores do mesmo, mas realizar um estudo, no qual outras memórias relacionadas muito 

mais a vínculos afetivos pudessem ser palco de uma analise historiográfica. Assim, já tendo 

analisado essa trajetória que, nos levou a compreender o Beco as múltiplas facetas do Beco, 

nos lançaremos no próximo capítulo na discussão sobre a concepção acerca da família para os 

moradores antigos desta rua, problematizando como estas puderam nos auxiliar a contrapor a 

tese que a prostituição causava incômodo às ―famílias feirenses‖, defendida por Oliveira 

(2008).  
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CAPÍTULO 3 

AS CRIANÇAS E SEUS “LUGARES DE MEMÓRIA” DE FAMÍLIA.  

 

Durante a fase da transcrição, ao realizar um esquema sobre o perfil das pessoas entre-

vistadas, a percepção de que muitos deles tinham lembranças sobre o Beco da Energia relaci-

onadas à suas vivências familiares foi ficando cada vez mais evidente, levando-me a compre-

ender este espaço também como um lugar de memória de família, indo na contramão dos tra-

balhos produzidos sobre as ruas e becos que existia a prática prostitucional na cidade feirense 

que, ao analisar esses espaços não contemplaram a dimensão afetiva vivenciada pelos seus 

moradores através dos laços de parentesco. Diante disso, apresentaremos neste capítulo, uma 

análise em que privilegiamos o debate acerca da memória naquilo que se relaciona ao concei-

to de família formulado a partir da fala dos nossos entrevistados. 
63

 

Para falar em lugares de memória, no entanto, é importante pontuar primeiramente que 

esta é uma seara a qual vem sendo estudada por inúmeros historiadores que ao se voltarem 

para o fenômeno das lembranças individuais e coletivas, elaboraram conceituações diferentes 

que foram de suma importância para captar da fala dos antigos e atuais moradores do Beco, 

características que possam ser entendidas enquanto pertencentes a esse campo de significação 

da memória! Por isso, para melhor compreensão desse processo creio que se faz necessário 

mencionar as duas conceituações que foram úteis a esse trabalho, sendo estas feitas por Pollak 

(1992) e Nora (1993).   

Para Pollak (1992) que já foi citado, os lugares de memória estão relacionados, grosso 

modo, a espaços físicos que despertam nos indivíduos lembranças do seu passado que não 

necessariamente tem uma origem cronológica, podendo ser exemplificado como um lugar da 

infância que tenha marcado intensamente a trajetória de alguém. Já para Nora (1993) os luga-

res de memória pode se referir tanto aos espaços físicos, quanto a objetos que adquirem um 

significado através dos sentidos que os sujeitos atribuem ao mesmo. O autor ressalta que 

quando se fala em lugares, ele esta pensando essa palavra e, portanto o seu próprio conceito, 

levando em consideração as três possibilidades de sentido da mesma, sendo assim, os lugares 

de memória, fazem referência a aspectos materiais, simbólicos e funcionais, pois para Nora 

(1993): 
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Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, 

só é lugar de memória se a imaginação a investe de uma aura simbólica. Mesmo um 

lugar puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, uma associa-

ção de antigos combatentes só entra na categoria se for objeto de um ritual. Mesmo 

um minuto de silêncio, que parece ser o extremo de uma significação simbólica, é ao 

mesmo tempo o recorte temporal de uma unidade temporal e serve, periodicamente, 

para uma chamada da lembrança. (1993: 22).  

 

Logo, a partir desses dois autores, os lugares de memória são um intenso processo que 

se relaciona com o ato de lembrar-se de algo que tenham marcado a trajetória dos indivíduos, 

podendo fazer correlação aos espaços físicos, mas também a momentos pontuais relacionadas 

muito mais a dimensão temporal.  

Diante dessas premissas quando me voltei a analise das lembranças dos meus entrevis-

tados, fui notando que ao falar do Beco surgiam características desse espaço que me informa-

ram aspectos mais sólidos do mesmo, como a quantidade de casas e a sua localização na cida-

de já mencionados, mas também outros dados que o colocaram dentro deste trabalho como 

um local ao qual se pôde perceber, tanto o que Pollak (1992) denomina como lugar de memó-

ria, quanto o que Nora (1993) alerta sobre o teor simbólico dos mesmos. Ou seja, os antigos 

moradores lembravam-se das casas em que moraram entre as décadas de 1950 e 1969, assim 

como das ruas próximas ao Beco, a Rua do Meio e a Marechal Deodoro, porém, ao mesmo 

passo, essas memórias viam prenhas de elementos que se relacionavam aos seus tempos de 

infância ou juventude como é o caso dos filhos de Madame Greice e do senhor Arnaldo, anti-

go morador da Marechal que nos anos de 1960 não passavam dos 17 anos de idade.  

Isto ficou mais evidente, na medida em que, todas as entrevistas mesmo sendo direcio-

nadas pelo questionário elaborado, foram convergindo para momentos pontuais do cotidiano 

dos moradores e vizinhos do Beco que pareciam repetir um discurso único. Os entrevistados 

ressaltaram repetitivamente que a rua era um espaço ―normal‖ e que lá existiam casas de fa-

mília e de prostituição, com exceção apenas do comerciante Arnaldo que afirmou haver na rua 

apenas casas de prostituição, denominando o Beco como ―a morada delas‖.  

Porém, ao longo das entrevistas, todos lembraram-se dos limites impostos as crianças 

em relação ao horário adequado para permanecer na rua, denotando não apenas que haviam 

regras básicas de convivência entre as donas de casas/bares de diversão e a ditas casas de fa-

mília, mas também que essas crianças eram criadas dentro de um círculo familiar ao qual o 

chefe dos seus lares eram as mesmas mulheres que administravam encontros com as prostitui-

das. 

Assim o final da tarde, mais especificamente às 17 horas, não pareceu ser somente uma 

hora do dia como outra qualquer, mas um lugar de memória, a qual os adultos que entrevista-
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mos lançavam mão quando precisaram se lembrar das suas vivências. Para Dona Clésia e M. 

Greice significavam o espaço de tempo em que elas começavam a receber os homens/clientes 

em suas casas/ bares de diversão, mas também o mesmo período o qual Greice teria que vigiar 

os seus filhos para que eles não saíssem da casa em que moravam. Já para Maria e Suzana o 

fim de tarde era o momento em que segundo elas, todos os seus irmãos entravam em casa e só 

saiam no outro dia com a permissão da mãe, pois, Maria observou que ela e suas irmãs moci-

nhas ficavam tudo dentro de casa, tudo guardada dentro de casa, e que o único dia que elas 

tinham o direito de sair e brincar até às cinco horas da tarde era aos domingos.
64

 

Outros lugares de memória ligados a uma temporalidade também foram narrados por 

elas e pelos demais entrevistados, referindo-se aos momentos de rezas, de alimentação em 

família e dos dias festivos. É o caso do caruru de Cosme e Damião realizado no mês de se-

tembro por Madame Greice e Dona Joselina que segundo Dona Clésia atraía os moradores do 

bairro chamado Chácara São Cosme e os vizinhos da região como o senhor Arnaldo que, nos 

anos de 1960, tinha apenas seis anos de idade. Esse senhor afirmou que junto aos seus quatro 

irmãos, ele jamais perdeu um caruru de sete meninos na casa de M. Greice, sendo para ele um 

momento o qual podia ir ao Beco com autorização dos seus pais e se divertir.
65

 

Os almoços de Greice, principalmente, os que ela cozinhava galinha para os filhos e 

seus colegas da escola João Barbosa de Carvalho, também revelou outro lugar de memória, o 

qual os seus parentes pareciam lembrar-se com saudade não apenas da sua comida, mas do 

próprio convívio com a mãe e sogra que chefiou a família até a sua morte no ano de 1998.
66

 

Suzana, por exemplo, ao lembrar-se dos almoços de domingo, afirmou que a mãe fazia gali-

nha todo final de semana, e que, se durante uma semana fosse uma galinha, aos domingos 

eram duas porque elas e suas irmãs faziam trabalhos escolares com seus colegas que iam para 

o Beco.
67

 Dona Marina, por sua vez, ressaltou que durante as suas visitas ao espaço, mesmo 

no período da noite, muito do que presenciou foi um convívio em família, no qual existiam 

rezas, carurus, mas tudo ali, entre a família de sua sogra e nas casas das vizinhas de Greice 

que foram se tornando suas amigas ao longo tempo.
68

 

Porém é importante observar que todos esses lugares de memória foram sempre citados 

pelos entrevistados para confirmar o suposto convívio ―normal‖ de uma rua que também abri-
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gava a prática prostitucional, mas nem por isso deixaram de me informar sobre o dia a dia das 

famílias que residiam no Beco e que através das memórias muitas vezes esparsas e confusas, 

foram sendo compreendidas em relação à forma como elas eram estruturadas, permitindo a 

elaboração de um esquema sobre os arranjos de familiares que havia na rua. 

Essas famílias eram basicamente estruturadas em um formato na qual a figura do prove-

dor do lar era centrada nas mães, que criavam seus filhos a partir dos seus trabalhos, venden-

do balas, pipocas, cervejas, refrigerantes, servindo almoços e algumas administrando também 

uma casa/ bar de diversão. Somente uma família fugiu a este arranjo familiar, a do comercian-

te Sr. José, que sustentou os seus filhos e esposa com a venda de móveis da sua loja, situada 

na esquina do Beco da Energia e o Beco do Mocó, narrativas que nos apontam a persistência 

dos arranjos familiares centrados na matrifocalidade, experiência bastante comum entre as 

camadas pobres soteropolitanas do início do século XX investigadas por Sanches (2010) e 

Filho (1994), mas que foram igualmente encontradas por mim num recorte posterior.  

É necessário ressaltar, no entanto, que quando falamos em família neste trabalho nos re-

ferimos aos indivíduos que viviam dentro de uma mesma casa geralmente habitada por crian-

ças, pois sempre que os entrevistados se referiam as famílias existentes no Beco eles eviden-

ciavam a presença de crianças dentro desses lares, como sendo um elemento que definia ou 

não uma família. Um exemplo disso é que, quando dona Clésia descreveu as famílias da rua, 

esta senhora em nenhum momento considerou que ela e sua irmã gêmea se constituiriam co-

mo uma família, sempre apontando para as crianças como elemento que definia um grupo 

familiar.
69

 Dessa forma, conseguir identificar os seguintes arranjos familiares:  

 

  

Chefes de família  Quantidade de filhos 

Madame Greice 8 

Joselina  1 

José 2 

Mariana  1 

TABELA DE FAMÍLAS DO BECO DA ENERGIA 1950-1960.  

 

Dessas quatro famílias pontuadas, a mais mencionada, entretanto era a de Madame 

Greice, que como já foi dito acabou ocupando o posto da personagem central do Beco da 
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Energia, a qual todos indicavam ao afirmar que no espaço também havia casas de família. 

Pela forma irreverente como essa senhora foi lembrada por todos, ficou evidente para nós, que 

além da sua função como mãe, sogra e dona de uma casa/bar de diversão, M. Greice tinha um 

papel importante dentro da dinâmica social numa área da cidade em que os moradores eram 

pobres, muito provavelmente pelo seu negócio ser próspero e também pelas alianças verticais 

que a mesma conseguiu estabelecer com os homens ricos de Feira ou quando menos possui-

dores de status sociais elevados: os advogados, jornalistas, políticos, fazendeiros e comercian-

tes, como suas filhas nos afirmaram.  

As famílias se resumiriam então as mulheres que criavam os seus filhos sozinhas ou na 

qual a figura paterna se fazia muito rara, uma vez que tudo o que conseguimos saber, por 

exemplo, dos pais de Suzana e Maria, é que ele morava na cidade de Salvador na Bahia, vindo 

para o Beco esporadicamente, e em relação aos pais das outras crianças nada nunca foi dito 

pelos entrevistados. 
70

 

Diante dessa possibilidade de arranjos familiares que destoavam do padrão burguês, o 

qual a família deve ser composta por pai, mãe e filhos, pude compreender e propor que, tal-

vez, na cidade feirense para um grupo de pessoas se constituírem ou não como uma família, o 

critério estava muito mais relacionado à existência de filhos consanguíneos do que propria-

mente a uma permanência de um arranjo familiar nos moldes burgueses, o que pode justificar 

a convivência amigável tão defendida pelos entrevistados entre as famílias que moravam no 

beco e os demais moradores da cidade.  

Isso também pode confirmar que a pouca quantidade de denúncias no jornal Folha do 

Norte às casas/bares de diversão, localizadas próximas às casas das ditas, ―famílias feirenses‖, 

se explica pelo fato de que não seria a ocupação das mães como donas e administradoras de 

um casa/bar de diversão que provocaria um conflito direto com os demais moradores, uma 

vez que para os nossos entrevistados, o que seria crucial para um bom convívio entre os vizi-

nhos era o respeito a todos, ou seja, não falar palavrões em público e não andar de roupas cur-

tas e ―devassas‖.  

É interessante ressaltar que diante disso fica muito mais compreensível a modificação 

na fala dos entrevistados quando começam a narrar a transformação do cotidiano após a saída 

das crianças do Beco no ano de 1969, pois segundo eles após este acontecimento, o espaço 

passa ser apenas uma rua de prostituição e agora sim um ―antro‖, com mulheres que andavam 
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expostas e quase nuas se degradando continuamente pelas suas vestes e não pela ocupação de 

prostitutas.
71

 Assim, finalizaremos este trabalho dando conta de analisar o fim do Beco da 

Energia dos anos de 1950 e 1960, narrado como lugar de memória de família, para se consti-

tuir na atualidade como palco de lembranças muito mais conectadas ao cotidiano de uma rua, 

cuja prostituição determina a sua identidade tanto na cidade, quanto para os atuais moradores 

do espaço.  

 

DIGO ADEUS AO BECO DA MINHA INFÂNCIA  

 

 

Adeus para nunca mais! 

Vão demolir esta casa. 

Mas meu quarto vai ficar. 

Não como forma imperfeita 

Neste mundo de aparências: 

Vai ficar na eternidade, 

Com seus livros, com seus quadros, 

Intacto, suspenso no ar! 

Beco de sarças de fogo, 

E paixões sem amanhãs, 

Quanta luz mediterrânea 

No esplendor da adolescência 

Não reoleu nestas pedras 

O orvalho das madrugadas, 

A pureza das manhãs! 

Beco das minhas tristeza. 

Não me envergonhei de ti! 

Foste rua de mulheres? 

Todas são filhas de Deus! 
Manuel Bandeira.  

 

 

Finalizamos esse trabalho com esse poema do escritor Manuel Bandeira, encontrado no 

jornal Folha do Norte, no qual o mesmo que narra com afetividade alguns momentos da sua 

adolescência, ao lembrar-se do Beco em que vivera suas perplexidades, tristezas e amores.
72

O 

autor escreve sobre uma rua que parece se configurar como um lugar de memória o qual é 

possível reviver um cotidiano que não mais existe, de uma rua que, entretanto, permanece 

fazendo parte de uma determinada cidade, ou bairro.  

Utilizamos este poema então, porque esse Beco permanece na memória do escritor de 

maneira muito parecida com a forma que as pessoas entrevistadas narraram o Beco da Ener-
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gia, uma vez que, ao mesmo tempo em que o espaço continua a existir fisicamente na cidade 

feirense, ele não mais retrata o cotidiano da infância e mocidade de uma ―rua de mulheres‖ 

em que a maioria dos nossos entrevistados moraram. Trata-se de um processo o qual o nosso 

Beco também já passou, pois ao mesmo passo em que Bandeira indica o fim do local enquan-

to uma rua em que residia ―famílias‖ e mulheres prostitutas, supõe, também, um recomeço, 

que no caso do Beco da Energia, transformou a casa de Dona Maria e dos seus irmãos em um 

espaço de prostituição e um eterno símbolo vivo dos seus passados.  

No nosso caso, porém, esse ―recomeço‖, foi datado com bastante precisão por todas as 

pessoas as quais entrevistamos, pois elas afirmaram que foi a partir do ano de 1969 que o Be-

co da Energia deixou de abrigar famílias (ou seja, crianças) e casas/bares de diversão para ser 

habitado apenas por pessoas que trabalhavam diretamente com a prática prostitucional, sendo 

essas: as mulheres prostitutas e as donas das agora chamadas de ―casas de prostituição‖ ou 

―prostíbulos‖.  

Em 1969, segundo os filhos de M. Greice e sua nora Dona Marina, foi instalada na ci-

dade feirense uma medida do conselho tutelar que proibiu com vigor a presença de crianças 

nas ruas em que existia a prostituição. De acordo com Marina, foi no final de 1960 que tudo 

mudou, pois foi quando as crianças passaram a ser proibidas de morar no Beco, levando a sua 

sogra a alugar uma casa para seus filhos na Rua Felinto Bastos, e permanecer sozinha na sua 

casa de prostituição no Beco, impedindo que M. Greice ficasse com seus filhos com maior 

frequência.
73

 

 Para Maria e Suzana, essa ―saída‖ da rua foi pontuada, na medida em que, as duas des-

tacavam a ordem do poder municipal que as obrigou a viver distante da sua mãe, restringindo 

assim, as suas visitas ao Beco. Maria afirmou que:  

 

com onze anos tivemos que sair de lá, causa do juizado de menor, que tirou todo o 

povo, que tinha família, todo mundo que morava, que tinha família, eles tiraram, por 

causa do meio que foi mudando, foi chegando outras pessoa, foi abrindo outra casa, 

aí mudou! E aí nós fomos morar em outro lugar e minha mãe ficou com o comércio 

lá. E aí ficou. Era... naquela época era muito movimentado, nós não tínhamos acesso 

a ir lá, só no dia que a gente ia fazer feira, que era no dia de terça-feira! Era que a 

gente ia no supermercado, comprar a roupa, as coisa de dentro de casa, era o dia que 

a gente podia ir lá!
74
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Já Suzana ressaltou que foi dada muito liberdade às mulheres prostitutas expandindo as-

sim a prática prostitucional no Beco, o que obrigou as famílias a saírem da rua com as crian-

ças e provocou também a mudança no espaço, que segundo ela antes era residencial e passou 

a ser uma rua de ―prostíbulos‖.
75

 Dona Clésia, entretanto, não demonstrou lembrar-se com 

tanta ênfase da retirada das crianças da rua, mas também observou que depois desse processo 

as casas que permaneceram na rua eram todas de ―prostituição‖.
76

 

É interessante pontuar como a denominação das casas antes chamadas, de pontos de en-

contros ou casa de diversões mudou passando a serem chamadas pelos parentes de Madame 

Greice, Dona Clésia e Marina de casas de prostituição. Nas suas falas, porém, ficou evidente 

que a modificação dessa nomenclatura estava relacionada não apenas à retirada das crianças 

do Beco, mas também a uma mudança em relação à própria concepção sobre da prostituição e 

as mulheres prostitutas, que, para Suzana, por exemplo, foram ficando cada vez mais ―imo-

rais‖, ao vestir-se de maneira ―vulgares‖, com roupas curtas, o que gerou ao longo dos anos, 

uma falta de respeito da sociedade a elas.  

Marina, por sua vez, demonstrou ao longo de toda entrevista que as mulheres prostitutas 

que antes eram ―de respeito‖ foram se transformando, provocando mudanças na concepção 

que a mesma tinha sobre o convívio no Beco, se antes Marina afirmara que o convívio no 

espaço era amigável muito por conta da compostura e descrição dessas mulheres, depois de 

1969 ela observa que foi ―liberado‖, pois, tudo foi ficando mais liberal e exposto, ou seja, a 

prostituição foi sendo modificada, assim como a sexualidade para as demais mulheres. 
77

 

É importante sinalizar, entretanto, que essas senhoras se referiam a essa mudança no 

Beco ao passo em que criticavam também as transformações da sociedade feirense em geral. 

Desta forma não foi só a saída das crianças o fator determinante para que o Beco se tornasse 

uma ―rua de prostibulo‖, mas um processo que, segundo elas, deu abertura ás mulheres a se 

vestirem de forma ―imoral‖, o que foi causando ao espaço uma atualização daquilo que pas-

sou a ser visto em público, mulheres quase nuas, ou seja, sem vestes comportadas. 
78

 

Porém na leitura do jornal Folha do Norte dos anos de 1960 não encontramos nas notí-

cias elementos suficientes que indicassem tal modificação em relação aos hábitos das mulhe-

res feirenses, nem tampouco denúncias que pudessem nos esclarecer acerca da retirada das 

crianças do Beco da Energia.  
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Tudo o que percebemos foi que, desde a década de 1950, havia denúncias que questio-

navam a presença de crianças em espaços de divertimentos noturnos, com ênfase principal-

mente nos locais que abrigavam o Jogo do Bicho, como o Café Oriente que, segundo Dona 

Clésia, era propriedade de homem ―nobre‖ de Feira, frequentado pelos homens ricos que le-

vavam os seus filhos a esses espaços com muita frequência. 
79

 

Diante disso, esse conflito que provocou a saída das crianças do Beco pareceu para nós 

uma contenda a qual nem os entrevistados quiseram falar com mais propriedade e nem os 

jornalistas tiveram a intenção de anunciar nas inúmeras páginas do JFN que no final de 1960, 

se destinavam a enumerar as medidas legais efetivadas ou modificadas na cidade feirense. Por 

isso, para tentar compreender esse processo, nos voltamos às analises feitas por Silva (2009), 

pois para a autora, esse processo observado pelas entrevistadas, se relaciona diretamente com 

a liberação sexual vivenciada entre os anos de 1970 e 1980, que, entretanto, na cidade feirense 

veio após uma fase de perseguição e desterritorialização das casas de prostituição durante o 

período do recorte temporal deste trabalho.  

Silva (2009) afirma que, depois de 1970 por conta da redefinição do valor da virgindade 

a convivência entre as mulheres desonestas (prostitutas) e as honestas (moças de família) fi-

cou mais comum na cidade, sem, no entanto, deixar de seguir o que ela denomina como os 

parâmetros de definição do corpo, o que em outras palavras pode ser entendidos enquanto 

estratégias utilizadas pelas ―desonestas‖ para habitar o mesmo espaço das mulheres ―hones-

tas‖.  

Mas, como já foi analisado, discordamos dessa tese de perseguição às casas/bares de di-

versão, concordando com Silva (2009) apenas com o fato de que realmente ocorreu uma mo-

dificação na forma como as mulheres feirenses se entendiam, pois seria no mínimo estranha a 

repetição de um mesmo discurso entre os entrevistados acerca dessa transformação entre as 

mulheres, principalmente em relação a suas roupas, ademais outros trabalhos historiográficos, 

como o de Oliveira (2008), já pontuam que desde a década de 1950, as condutas das mulheres 

em Feira já vinham se modificando devido a maior frequência a espaços de divertimentos 

como o cinema.  

Outro elemento que foi observado pelos entrevistados e que também contrapõe a análise 

de Silva (2009) a este marco temporal dos anos de 1970, diz respeito à concepção sobre a 

continuidade ou não da existência da prática prostitucional na região do centro de Feira de 
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Santana. A autora se utilizando de algumas entrevistas e dos periódicos do Feira Hoje e Folha 

do Norte afirma que, após o período de desterritorialização das casas de prostituição, a prática 

continuou a ser exercida na cidade, mas em outros lugares como motéis e hotéis já que as an-

tigas casas que abrigavam a prostituição deixaram de existir. Por outro lado, os entrevistados 

tanto negaram essa perspectiva da perseguição, quanto afirmaram ainda continuar a existir em 

Feira casas e pontos de prostituição entre os estabelecimentos comerciais.  

Seu Arnaldo, por exemplo, observou que as casas/bares de diversão foram saindo das 

ruas do centro de Feira inicialmente por conta do crescimento do comércio nesta região, mas 

que a prostituição não acabara por definitivo, ressaltando a continuidade do Beco da Energia, 

mas também da prostituição que ocorre atualmente na Praça da Matriz localizada na Rua 

Conselheiro Franco que, segundo ele ocorre durante todo o dia, sem nenhum tipo de pudor ou 

disfarce.
80

 

Suzana e Maria disseram ainda que muitas casas/bares diversão foram de fato acabando 

em Feira de Santana, por conta do comércio, mas observaram que mesmo com uma sensível 

diminuição, ainda é possível encontrar lojas no final da Rua Conselheiro Franco ou próximas 

a Avenida Senhor dos Passos, que na frente são lojas de roupas ou bares comuns, mas que ao 

entrar é perceptível que se tratam de casas de prostituição. 
81

 Um exemplo disso é a casa/bar 

de prostituição localizada na Rua Conselheiro, que foi mencionada pelas filhas de Madame 

Greice para comprovar, a continuidade da prostituição nos espaços de comércio feirense e que 

também foi lembrada por Clésia para se referir aos ―bregas‖ que segundo ela se disfarçam de 

bares.  

Percebemos que a década de 1970 apresenta diversos significados, que, para os traba-

lhos historiográficos que analisaram a prostituição, se resume a uma reorganização espacial 

definida por valores morais que retiraram das ruas e becos as casas/bares de diversão. Em 

contrapartida, as memórias dos antigos moradores e vizinhos do Beco apontam outras pers-

pectivas que nos levam a entender que as casas/bares de prostituição na região do centro não 

foram exterminadas, mas apenas revestida por outras características para usufruir inclusive, 

desse intenso fluxo de pessoas que circulam atualmente entre os pontos comerciais na cidade.  

Dessa forma, não compreendemos a permanência da prostituição no Beco da Energia 

como uma resistência de fato, pois, acreditamos que se por um lado existiu uma preocupação 
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em apartar as crianças do convívio com a prática prostitucional, por outro lado não houve uma 

intensão direta de acabar com a prostituição de um local, pois como Dona Clésia afirmou: 

 

...é escondido, aqui passa quem quer, não é rua que precisa de movimento não! Aqui 

passa quem quer, quem é curioso, quem tem algum problema, quem quer curtir, 

quem quer pagar pra ver, não é obrigado não a passar. 
82

 

 

 Assim, talvez a grande preocupação das autoridades locais não foi permitir ou negar a 

convivência das mulheres prostitutas com as demais famílias, mas impedir que com a redefi-

nição das condutas das mulheres feirenses esse processo desse margem para que as crianças 

presenciassem um cotidiano em que a sexualidade estivesse muito mais explícita e não mais 

escondida como antes.  

Vemos então uma rua em que a dinâmica é transformada por fatores que ultrapassam a 

dimensão prostitucional, ou seja, não foi apenas a prostituição que fora ficando mais exposta e 

as mulheres prostitutas que passaram a usar roupas acima do joelho, mas também a sociedade 

feirense que fora se modificando e ampliando possivelmente as vivências afetivas e sexuais 

para as mulheres prostitutas ou não.
83

 

Supomos também que com abertura constante de comércios e consultórios médicos, na 

região do centro, essa região foi se tornando um espaço pouco confortável para crianças que 

estavam habituadas a um cotidiano mais pacato, em que a vigilância dos pais era constante. 

Um exemplo disso é que a família do comerciante Arnaldo antigo morador da Rua Marechal 

também não permanecerá nesta região, mantendo apenas o ponto comercial que se localiza no 

Beco do Mocó a mais de trinta anos.  

O mesmo afirmou que em meados dos anos 1960 as pessoas que tinham casas foram 

vendendo suas residências para negociantes que passaram a abrir pontos comerciais dia após 

dia, aumentando provavelmente, a quantidade de pessoas que circulavam nas ruas e becos do 

centro de Feira, de modo a descaracterizar a identidade dessas ruas e becos enquanto espaço 

de famílias a uma zona puramente comercial, como é na atualidade. 
84

Isso ficou evidente 

também nos anúncios de vendas no jornal Folha do Norte, pois, percebemos um aumento con-

siderável de casas para vender nas ruas Marechal Deodoro e Conselheiro Franco. 
85
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Assim, concluímos este trabalho chamando atenção para as precipitações analíticas que 

podem ser tomadas quando os historiadores desconsideram o discurso dos indivíduos que 

moravam em ruas que existia a prostituição, ao notar que o cruzamento das entrevistas orais 

com as demais fontes nos ofereceram uma rica contribuição para entendimento das múltiplas 

identidades que tanto os moradores do Beco quanto o espaço assumiam cotidianamente. É 

necessário então que, ao refletirmos sobre zonas de prostituição, tomemos todo cuidado para 

não reproduzirmos concepções estigmatizadoras que, muitas vezes, desconsideram a dinâmica 

de espaços que, como já foi discutido ao longo deste trabalho, não devem ser tratado apenas 

como um reduto dos excluídos urbanos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enfim, finalizamos este trabalho no qual elaboramos uma análise sobre o cotidiano e 

memória do Beco da Energia durante as décadas de 1950 e 1960, período apontado pela histo-

riografia sobre a cidade feirense como um momento de modernização e reformulação do es-

paço público, por conta das mudanças oriundas do desenvolvimento urbano-comercial, que, 

segundo os historiadores, provocou uma intensa perseguição às mulheres prostitutas e a des-

territorialização das casas/bares diversão das Ruas e Becos localizados na região do centro de 

Feira.  

Ao realizar essa pesquisa a partir das memórias dos antigos moradores e dos sujeitos 

que frequentavam o Beco da Energia, direcionamos o nosso estudo ao debate sobre os múlti-

plos sentidos atribuídos a esse espaço tanto pelos historiadores que já o pesquisaram, quanto 

pelas narrativas apreendidas através das entrevistas orais. Ademais, o Beco foi estudado le-

vando em consideração não apenas o que nossas fontes nos indicaram sobre o mesmo, mas 

também, as conceituações produzidas pela historiografia a respeito desse espaço em contexto 

urbano.  

Ao realizarmos a nossa analise sobre o Beco da Energia, procuramos dar ênfase a outras 

versões sobre essa rua de Feira de Santana, que foi mencionada nos demais trabalhos historio-

gráficos que estudaram a prostituição na cidade feirense, apenas como um espaço que resistiu 

a desterritorialização das casas/bares de diversão. Analisamos assim, as diversas facetas dessa 

zona prostitucional, discutindo não apenas os aspectos que estiveram relacionados à prática 

prostitucional e a essa suposta resistência, mas também as relações sociais e as sociabilidades 

estabelecidas pelos seus moradores, tanto no convívio com suas famílias, quanto com os ho-

mens/clientes que frequentavam as casas que abrigavam a prostituição, e que também serviam 

como restaurantes e bares. Ao mesmo tempo, discutimos as diversas identidades assumidas 

pelos moradores do Beco e também pelas autoridades policiais de Feira, enfatizando a coexis-

tência de vários papéis sociais em um único indivíduo.  

É importante ressaltar novamente que isso só foi possível devido à problematização dos 

sentidos que cada indivíduo atribuiu a esse Beco que ficou gravado em suas memórias de 

forma singular e ao mesmo tempo coletiva. O Beco da Energia se constitui nesse trabalho 

como zona de prostituição, sem que excluíssemos, no entanto, as outras dimensões desse es-

paço relacionadas às memórias familiares e aos sentimentos vivenciados pelas pessoas entre-

vistadas ao lembrar-se desse local. Ao mesmo passo, realizamos uma analise a respeito dos 

nossos sentimentos e sensações experienciadas durante o tempo de pesquisa que levamos até a 
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conclusão deste trabalho, destacando como a nossa concepção fora transformada e ampliada a 

partir do diálogo com as pessoas as quais entrevistamos, pois elas nos mostraram um Beco até 

então não apresentado pela historiografia. 

Teve destaque no nosso trabalho, narrativas, que falaram entre outras coisas: do conví-

vio em família entre uma dona de uma casa/ bar de diversão e seus filhos, dos carurus realiza-

dos anualmente no mês de setembro no Beco, das galinhas feitas para o almoço de domingo 

em que as donas de casas/bares de diversão, especialmente Madame Greice, reservara um 

maior tempo para ficar com sua família, da jovem que ia ao espaço para visitar a sua sogra e 

seu futuro esposo, das regras impostas as crianças e as mulheres prostitutas para um ―bom 

convívio‖ e ainda da transformação que esse espaço sofrera a partir do ano de 1969, após a 

retirada das crianças da rua por conta da proibição do governo municipal.  

Foram outras narrativas que, privilegiadas nesse estudo, puderam nos oferecer perspec-

tivas que divergiram dos modelos explicativos percebidos nos outros estudos a respeito da 

prostituição nas Ruas e Becos em Feira, uma vez que, essas memórias negaram à tese da per-

seguição a prática prostitucional, ao apontar um cotidiano em que tal prática fazia parte da 

vivência dos moradores do centro da cidade, discordando assim que, as mulheres prostitutas e 

as demais pessoas que viviam nas mesmas ruas que elas, eram indivíduos marginalizados em 

Feira.  

Contrapomo-nos, dessa forma, aos modelos de analise que compreenderam este mo-

mento como um marco em relação à oposição das ―famílias feirenses‖ às prostituídas, pro-

blematizando a própria ideia de família, ao ressaltar que o Beco da Energia, mesmo sendo 

uma zona prostitucional, também era um local que abrigava famílias chefiadas por mulheres, 

que inclusive, souberam estabelecer relações horizontais e verticais, ao ajudarem outros mo-

radores da região economicamente, e tecerem amizades e relações de compadrio com advoga-

dos, jornalistas, fazendeiros e até mesmo os políticos. 

Demos conta ademais, das transformações ocorridas na cidade, principalmente na déca-

da de 1960 com o crescimento dos estabelecimentos comerciais nas ruas da região do centro, 

percebido através do Jornal Folha do Norte e que foi pontuada pela historiografia, alegando 

que esse crescimento foi o impulsor para a desterritorialização das casas/bares de diversão. 

Trouxemos, entretanto, a versão dos entrevistados sobre esse processo que nos confirmaram, 

que, nos anos de 1960 a quantidade de comércios no centro cresceu consideravelmente.  

 Evidenciamos ainda as modificações ocorridas na conduta das mulheres de Feira, sendo 

essas prostitutas ou não. Os estudos sobre a cidade já ressaltaram que durante os anos de 

1950, as ―mulheres de família‖ feirenses passaram a frequentar o espaço público com mais 
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intensidade, atestando que isso significou um conflito para as mulheres prostitutas que deviam 

ser retiradas das ruas da região do centro. Em contraposição a essa analise, os nossos entrevis-

tados nos afirmaram que não existiu tal conflito entre as ―mulheres de família‖ e as prostitu-

tas, observando apenas que houve uma modificação nas condutas das mesmas, mas que esteve 

ligada a uma liberação da sexualidade, o que causou inclusive, uma exposição maior da práti-

ca prostitucional no Beco da Energia, redefinindo assim a identidade desse local que depois 

dos anos de 1969 começa a ser entendida pelos entrevistados como uma rua de prostíbulos e 

não mais como um local de família e prostituição. 
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LISTAS DE FONTES 

 

Arquivo público de Feira de Santana. 

 

LEIS 

-PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. Código de Posturas: Lei nº 1 de 

29 de dezembro de 1937, e Lei nº 364 de 18 de janeiro de 1963. Feira de Santana, 1965.  

-PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. Código de Posturas: Lei nº 518 de 

06 de janeiro de 1967. Feira de Santana, 1967.  

 

Jornal folha do Norte 

 

A polícia promove desordens. Folha do Norte. 13 de Maio de 1950. MCS/CENEF.  

O Jogo em Feira. Folha do Norte. 17 de Junho de 1950.MCS/CENEF. 

O Jogo em Feira. Folha do Norte. 13 de maio de 1950.MCS/CENEF 

Contra a ignomínia e a imbecilidade... Folha do Norte. 24 de Junho de 1950.  MCS/CENEF. 

Ruas ou Pistas. Folha do Norte. 24 de Junho de 1950. MCS/CENEF. 

Nas barbas da polícia. Folha do Norte. 24 de Junho de 1950. MCS/CENEF.  

É preciso mais respeito. Folha do Norte. 16 de Dezembro de 1950. MCS/CENEF.  

Roubos. Folha do Norte. 16 de Dezembro de 1950. MCS/CENEF. 

Fiscalização Municipal. Folha do Norte. 16 de Dezembro de 1950. MCS/CENEF.  

O blefado e o ladrão. Folha do Norte. 06 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Malandragem. Folha do Norte. 06 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF.  

Paraíso dos animais. Folha do Norte. 06 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Jogatina. Folha do Norte. 06 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Menores no Jogo. Folha do Norte. 06 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Desordens. Folha do Norte. 27 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Linchamento. Folha do Norte. 27 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Falta de policiamento. Folha do Norte. 27 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Agressão a faca. Folha do Norte. 27 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Jogatina desenfreada. Folha do Norte. 27 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Ainda o Jogo. Folha do Norte. 13 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Animais a solta. Folha do Norte. 27 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Perversidades. Folha do Norte. 27 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 

Última canção sobre o beco. Folha do Norte. 27 de Janeiro de 1951. MCS/CENEF. 
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O asseio das ruas. Folha do Norte. 14 de Abril de 1951. MCS/CENEF. 

Paralelo – 38. Folha do Norte. 14 de Abril de 1951. MCS/CENEF.  

Menores no Jogo. Folha do Norte. 14 de Abril de 1951. MCS/CENEF.  

Os animais.Folha do Norte. 14 de Abril de 1951. MCS/CENEF.  

Uma caminhonete perigosa. Folha do Norte. 12 de Maio de 1951. MCS/CENEF.  

Pedem asseio a rua. Folha do Norte. 12 de Maio de 1951. MCS/CENEF 

Mais zelo pela aparência da cidade. 12 de Maio de 1951. MCS/CENEF 

Falta de policiamento. Folha do Norte. 12 de Maio de 1951. MCS/CENEF. 

Lampadas queimadas. Folha do Norte. 26 de Maio de 1951. MCS/CENEF. 

Terraplanagem em lama. Folha do Norte. 12 de Maio de 1951. MCS/CENEF. 

O jogo continua abertamente – o comércio esta sendo prejudicado. Folha do Norte. 16 de Ju-

nho de 1951. MCS/CENEF.  

Na câmara municipal o jogo. Folha do Norte. 23 de Junho de 1951. MCS/CENEF. 

O Jogo do Bicho. Folha do Norte. 30 de Junho de 1951. MCS/CENEF. 

Logradouros ás escuras. Folha do Norte. 30 de Junho de 1951. MCS/CENEF. 

Onda de furtos.Folha do Norte. 30 de Junho de 1951. MCS/CENEF. 

Pensões alegres entre as famílias. Folha do Norte. 30 de Junho de 1951. MCS/CENEF. 

Epidemia. Folha do Norte. 25 de Agosto de 1951. MCS/CENEF. 

Jogo do Bicho- escândalo que gera escândalo. Folha do Norte. 11 de Outubro de 1952. 

MCS/CENEF 

Arbitrariedades policiais. Folha do Norte. 1 de Novembro de 1952. MCS/CENEF 

Coisas desagradáveis. Folha do Norte. 11 de Outubro de 1952. MCS/CENEF.  

Apelo.Folha do Norte. 11 de Outubro de 1952. MCS/CENEF.  

Vigilância Noturna.Folha do Norte. 18 de Julho de 1953. MCS/CENEF. 

A justiça contra o Jogo. Folha do Norte. 30 de Janeiro de 1954. MCS/CENEF. 

Depois de transformado, agitou-se de novo o ambiente da cidade. Folha do Norte. 11 de 

Agosto de 1952. MCS/CENEF. 

Com a polícia. Folha do Norte.  11 de Agosto de 1956. MCS/CENEF 

Depois de transformado, agitou-se de novo o ambiente da cidade. Folha do Norte. 11 de 

Agosto de 1956. MCS/CENEF.  

Notas policiais. Folha do Norte.  26 de Janeiro de 1956. MCS/CENEF. 

―Oriente‖, a polícia, o meretrício. Folha do Norte. 13 de Abril de 1957. MCS/CENEF. 

Médicos. Folha do Norte. 2 de Janeiro de 1957. MCS/CENEF. 

Indicador. Folha do Norte. 9 de Janeiro de 1960. MCS/CENEF. 
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Mais violências.Folha do Norte. 13 de Abril de 1957. MCS/CENEF.  

Violência policial. Folha do Norte.  2 de Novembro de 1957. MCS/CENEF 

Princesa Infeliz. Folha do Norte. 24 de Maio de 1958. MCS/CENEF 

Vende-se. Folha do Norte. 6 de Janeiro de 1967. MCS/CENEF. 

Casa em Feira de Santana. Folha do Norte. 17 de Agosto de 1968. MCS/CENEF. 

Vende-se.Folha do Norte. 17 de Agosto de 1968. MCS/CENEF. 

Vende-se.Folha do Norte. 7 de Setembro de 1968. MCS/CENEF. 

 

Fontes orais.  

 

Conversas informais 

Nome Data da conversa 

Adelino, aposentado. Fevereiro de 2016 

Alice, manicure. Fevereiro de 2016 

Raimunda, ex-costureira. Setembro de 2015 

Zélia, apontada como ex-prostituta, dona de 

uma casa de prostituição. 

Outubro de 2015 

José, aposentado. Fevereiro de 2016 

Raul, ex-dono de bar. Setembro de 2015 

 

 

Entrevistas gravadas. 

Nome Data da entrevista 

Marina, ex- faxineira, ex-aposentada.  Julho de 2016 

Maria, dona de uma casa de prostituição.  Outubro de 2017 

Clésia, dona de uma casa de prostituição.  Novembro de 2017 

Suzana, manicure, aposentada. Outubro de 2017 

Arnaldo, comerciante. Fevereiro de 2018 

Marilda, apontada como ex-prostituta, 

administradora de uma casa de prostituição.   

Novembro de 2015 
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