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"L'amour

pour Jes prostitu~es

est J'apoth~ose de J 'empathie pour Jes

lDarchandlses."
V, Benj3tfin

Quando a "p r o+í ss ão ma i s antiga do mundo" S€ torna 1I.m "novo ob.ie t o" da
História, i ruimer os problemas met odo l óa cos se colocam para o h i s t or i ado r .
Mais do qUE em qualquer outro t ema , aqui SE.' adcn t ra num mundo povoado por
clichês
E estereótipos
Lembramos logo da mocinha ing~nua que ~ seduzida
pelo
noivo e: que , abandonada. "cai no abismo da vida". como nos romances
rom~nticos,
ou da jovem trabalhadora enganada pelo patr~o desalmado, que
aparece na
mp rcn sa oc erar i a dos inícios do sÉcu.lo atual, ou ainda da ga'rota trat'icada por gangs organizadas de cáftens crué i s , vilões explorado'
res
do lenocínio, na cidade grande. Constatamos que estamos cercados por
fantasmas,
por
mu i t a l i t erat ur a e ficção. É inevitável, então,
optarmos
por
um percurso te6rico-metodológico
que permita o qUE'stionamento desses
citas e a deconstrução de representações
instituídas como verdades há muito teapo,
Uma lmportante
linha dE:' trabalho sobre a história da prostituição
foi
aberta
recentemente por historiadores contempor~neos,
preocupados com as
relações
entre o submundo e as formas de controle social. No universo Em
que circula a prostituta, desvendaram intrincadas redes de práticas disci-plinadoras
e a constituiç~o de saberes científicos no interior de campos
estrat~giCo5
dE relaç5es de poder: regimes de verdade. na expressio de Hich e l
Fouc au lt , que enunciaram a prostituta como o avesso dJ. "rnu lher normal", dotada de uma sexualidade: exc ess i va , de pu lsiies i nc on t ro lave i s e de
u~a racionalidade inferior.
A constru~io ID~dico-policial do conCEito de prostituiçio na modernidade foi o te~a central desses trabalhos historiogr~ficos.
do qual se destaca o pioneiro Les Fillps
áp Mace
Mi~~re ~elle
p~
prostitution ~u XIXe
SiÉcle. 097EP, de Alain Corbin(1).
Marcado
tanto pelas teses marxistas
í

í

mIes de l!oce Nískre Sf,l(J'flle et PrflStitutirn ai! XIXi! Siule. Par is, flm:ariOl. 1978, I~ofhnte espr!5titlliâ1l !4 Inglaterra lr: df;fnvo]ndo por Juditf, ~aaGilit2, Pr(1sfitufinn 10.j IJjctQriao frxitL'i: ~1J •.
&Iilc;s jlM the State, C.cmridge, C~ridge Unir'mit~ Press, 1m. e por Fraacís rip'Qfgl.~, P!)'t'fft~,rá Prro<:.tihiti®. A S;flj,
Df Y:ict!jfi~D rr~titl!te5 Í!J.....!Q!1. ~ri.dge l!ili~'ersit~ Press, 1m. tio Brasil.Ka,gali [n9ft mlisa o discerso eédico sobre
i prostitai~ão no Rio de Jar.eiro, entre 1B.Ge 189•• ea lmEtrjzese
f.;1!!tom· S:!"cr n';rlico e f'rí!illltúillllQ. RiJ2 «.e. ~j'
m. ~ F'lttlu. Bnsilit'VI5e.
1~a9.
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quanto
pela
análise Pouc au lt iana do POdET, e ainda por uma história
das
sensibilidades,
herdeira em grande parte da escola dos Annales, o historiador franc~s procura desfazer os códigos culturais de exclusio da meretriz
e mostrar a investida de m~dicos, cheres de polícia, juristas e filintropos' sobre o bas-fond parisiense e de outras' cidades francesas, como
for.a de higieniza,ão da cidade e de moralização dos costumes.
Invadindo
os espaços do prazer para conhecer por dentro
cotidiano da
vida das prostitutas e melhor v i s i a+l o , os méd i cos produzem durante o s~·culo XIX volumes detalhados de n+or mac õe s sobre o mundo da prostituição,
funda~entai~
para o historiador contemporâneo, ao mesmo tempo em que assessora~
as discussoes das autoridades p~bllcas sobre as políticas de controle
de
sexua l i dade insubmissa. O resultado deste vasto
empreendimento
moralizador
é não apenas a formulação do '-eqrtlamentarisrnQe do ab o l c oo.i.s.m..c.,
principais sistemas de controle da prost i t u c âo , mundialmente difundidos, mas a produção da própria identidade da prostituta, marcada por
sinais
orgânicos
facilmente reconhecíveis: quad r i s largos; testa
curta,
mandíbula maior do qUE:'a da "mulher normal", ou ainda pela. comc os i c ão visual bastante conhecida: roupas decotadas, perfumes extravagantes, maquillagea acentuada. atitudes características2
Alguns
estudiosos da condição feminina, de Simone de Beauvoir a Jean
De lume au e Pe t er Ga'j3, at r avé s de uma ao rox mac ão de t endênc i a psicanalítica, descortinaram um grande medo por detr~s das pr~ticas disciplinadoras
e da obsessão normativa. Hedo não apenas das epidemias venéreas que pode-riam 5 fi: propagar a partir da zona do meretrício E dos ba i rros pobres,
atingindo
as re9i5es residenciais e os bairros ricos da cidade, mas medo
da própria
sexual idade feminina, - grande desconhecido
rscob er t a
por
imagens e oetjforas assustadoras principalm2nte no século passado.
Embora praticamente
i nex i st am estudos
sobre a história da
pros t i t u i-:
,ao es São Paulo, nas d~cada~ ini~iais
deste século, ~ e~ce~~o do livro de Guido Fonseca, que abrange um período
bastante
amplo4, uma farta
dGcumentaçio
revela a
presença
de meretriZES estereotipadas n~ imaginário social: de um lado, emETge a "femme fata.le", po~erosa e satânica, à
qual é associada a cortesã de luxo; de outro, a vítima inocente, obrigada
a come t er o sacrifício d.~ venda sexual do corpo para comp lemen t ar o sal
rio irrisório, arrecadar recursos para o sustento da família, ou ainda outros dra~as exaltados pela lIteratura ro~ântica desde o s~cul0 passado.
No
primeiro caso, vale lembrar que a partir do momento em que a presença feMinina no espa~o p~blico se torna um problema discutido por vários
setores
das claSSES dominantes no 5~culü XIX, a Exemplo dos positivistas
ou dos m~dicos e jurlstas, novos imaginários do corpo feminino privilegiam
a figura opaca, poderosamente sedutora dE Carmen, Sa!om~, Circe, Laís, das
decadentes prostitutas retratadas por Toulouse-Lautrec, ou de LoIa Lola,
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2fxp!oro l3 POOCOeais Esta <:'Jfst~o (I ~ii..lQ
lar A L'\.~ia GJid.~,
Rio di! .wu?iro. Pu € Terra, l't:ES,
11.
3si.et ~e Be211VOir - !LSf!!~~,
SP, Difusão Eur~eia do livro. 1968i Jean Delila'm - Ia Pr!.:r eu occjdent, Paris, Fa~ard. 1m; f'etl?f ~ - li fi"'J1'[ ié~lla hra'",",l 61 !9.lIlba. Yl}órll jl, fp"'Â h E~:1[a.~~!l
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te. tD enhato. ~iS(!ltflHll. ((l;1 prakididld~ e (oohecillfnto €a 5Cl1Stribalhos.
~to Fcss€~a - História da Prostltujc3Q fn S10 PauID. SP Editora REsen~a UniV€fsitária.. 1982.
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cantora de cabaré que se impôs tiranicamente sobre nossa rmas i nac ão atrav~s da atuação de Marlene Dietrich, em O Anio Azul, filme de 1930, inspirado no romance de Heirich Mann, de 1904. Uamps e femmes fatales, diabdlicas, perversas, i.penetr~veis como Theda Bara, nos filmes holliwoodianos
dos
anQ5 1910, se contrap5em
~ mulher transparente e silenciosa, doce.ente perfumada e caseira, em suas vestes brancas e macias, como idealizara Rousseau para ser a companheira perfeita de Emílio, no s~culo xurrr5.
A prostituta
~. assim, confundida no imagin~rio social com a
figura
ameaçadora
da "mulher fatal", tanto na literatura quanto nos textos jornalísticos ,E.'
científicos do período, a .exemp lo do famoso estudo La ücnna
Delioguente, La ProstiTuta .a Ia Donna NormalE, de Ce sare Lombroso e G.
Ferrero, publicado Inicialmente em 1893, e que teve grande repercussão em
boa parte da intelectual idade europÉia e brasileira6.
Um breve exame das notícias da imprensa paulistana·ou dos romances publicados
em São Paulo, nos anos 1920, nos mostra o quanto ~ recorrente a
imagem
da
prostituta vamp i rssca . Em 1923, por ocasião do assassinato
da
cortesã Nenê Romano por seu amante, o advogado e poeta Hoac~r Piza, que se
suicida. em seguida, fato que abala profundamente a opinião PLíblica da cidade. a imprensa cuIpabiliza a prostituta pela trag~dia da qual ela havia
sido a principal vítima. Assim, segundo o Combatp, de 26/10/1923:
"Matou-se Moac~r Piza, o brilhante, o audaz, o valoroso escritor
que lodo São Paulo admirava. Hatou-se depois de ter matado Nenª
Romano,
a mulhpr fatal que tinha um LQsto de ao jo e uma
al.aa
perversa". (grifas meus)
Por várias dÉcadas, as notícias da i~prensa paulista participam da reelaboração
do ttlitoda "remme fatale", satânica e magnética, utilizado para
designar
a prostituta e absolver os homens dos dramas que os envolveram.
Como Nenê Romano, muitas meretrizes das "pensões c+í cs" da cidade, como o
"Pa la s de Cristal", o "Sa lomé ", o "Pa Ia i s El esant ". foram acusadas de arrastarem o "sexo Fo rt e " ao d e l r i o e à perdiç:ão, seja ao Cl.deriremao conSU80
das drogas que se disseminavam entre a "jeunesse dorÉe". como o dpio,
a
cocaína, a morfina, o éter, seja nos casos em que as agrediam ou mesmo
assassinavam,
ou em que SE suicidavam por uma intensa paixão não correspondida.
Enquanto os jovens das famílias "respeit~veis" eram amparados pelas autoridades p~blicas e pelos tratamentos médicos e psiqui~tricos
disponíveis
no período, no caso dos vicia-dos, as ~eretrizEs
eram internadas em hospícios de loucos, como o Juqueri7.
Assim, no discurso do mesmo, que opera segundo a lógica da identidade.
a
~nica linguagem capaz de falar da meretriz é aquela que a domestica,
aprisionando-a
no estatuto da doença e da loucura, atravÉs de mecanismos
sutis
do processo de produção discursiva. Incapaz de pensar a diferença,
rejeita-se o ds sv ant e para os limites da cidade e da normalidade, c on r i.-:
nando-o em conceitos científicos "verdadeiros". F'Drtanto, no dizer de m~dicos e criminologistas, a prostituta está no limite entre dois mundos: no
í
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SJral-Jacq[ES RotsSf!U - E!ílin. Rio de Janeiro, Bifel, 1979. ver ainda [lisabetk Badinter - U, A10r Coognjstada O Kito lu
rtdf[nQ, Rio dI! JaJu?iro, Itm frC(lteifi, 1985.
. I.o::broso e 6. Ferrero - li fme CmjaeIlecl: IaProstitt:if, Paris. Felix A1caa, 1896.
7ftUcl"ts isfocR{ées sâD tr~alha4as et nossa tese de dootorurnto sobre o te!Q.
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de cá, o da normalidade, dispõe apenas do COl-pO, literalmente falando,
já
que é apenas uma mercadoria e exige a quantificação de seu valor de uso_
No entanto, ao tempo em que é apresentada corno "degenerada nata", para
usarmos uma Expressão qUE fez escola desde Lomb roso , a p rost i t ut a É v i t i-:
aizada
~oao aquela que precisa sacrificar-se atfav~s da venda desonrada do
próprio corpo para enfrentar as dificuldades econômicas da cidade s rande .
Co.ple.entação
do salário, luta pela sobrevivência,
necessidades materiais
de
toda ordem são argumentos de explicação da existência da prostituição
não apenas reafirmados nos documentos .cue p es qu i samo s , mas invocados
pela
própria produção acadÊmica atualS_
No
caso da documentação, muitas vezes as duas figuras polarizadas da
meretriz.
- a mulher poderosa e fatal para o homem e a vítima ingênua são
esterEótipos que servem para designar uma mesma personagem, Tanto os
romances quanto a l i t er at ur a medica e jurídica, ou os ar t sos da imprensa
dos
inícios
do século oscilam entre estas duas image~s contrastantes
na
tentativa de nomear agenciamentos
de fluxos d ese.ian t es i nac reen s ve s
em
sua
lógica i den t t ar i a . O escritor modernista
Oswald de Andl-ade, por
exemplo,
em seu romance ~-ldpnddo~,
de 1920, traz à cena a protagonista
Alma,
jovem, bonita, e duc ada , atraente e fatal para cedas homens, porém
incapaz de escapar à fatalidade de um destino
cruel e deixar
de
atolar-se na "Laaa" da vida do subeundo . Forte e frágil ao mesmo telllPo,é incapaz de compreender o que se passa à sua volta, e concebe a vida/cidade
como um l ab i r nt o , beco sem podas
que emp urra os indivíduos
à dor e CI.
Clorte_ Para ela,
í
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"A
ex is t ê nc i a 2 ra i s s o: Ll ma to r t U ra d a q ,_~e rme s se. .. B ar r acas
ao
vento, bandEiras,
muitas bandeiras € a charanga do fonógrafo
de
goela monstruosa
na sala escura, encerada e vasta, ou ao som do
piano, __ "9_

A dimensão
vít i ma da personagem, condenada i rreme d i ave lment e ;:I,r et or nar aos bord~ls ~elanc61icos do centro da cidade, predomina sobre seu lado
poderoso.
Do ~es~o modo, Hera, personagem central ~a novela de Menotti dEI
F' ic c h ia , fi til! 1 b ~'r Q I : ;:' F';:, C ,-011,
P ub 1 i c a da n o mE's mo ::\no, '
....
i ve a c i dade de Sã o
Paulo como u~ espaço opressivo e labiríntico, ondE' os indivíduos se perdea
marionetados
por forças InvisíveIS, Caminhando sozinha pelo centro, Nora
iaaginava o m~ndo
real como algo

"inventado
por um mago p a ra CI.p;:;\'orá-la
C'J,-:lO
uma tragédia
SEm
sentido,
Ilógica E' incoerente. Ela era um farrapo da vida,
arrastado na V21-t sem qUE l e:....
ava os ou t ro s , folhas
como ela, d;.l
mEsma árvorE' !gnorada E trágica, a mercê do mEsmo VEnto de fatalidade, rolando para baixo (
) _,,10
í

Evidentemente.
e la
cal na "vida fáci 1" como Alma, independente
de
sua
própria vontade, mas n~o sem deixar rastros da destruiç~o que semeia
entre os homens_
~. e~10, Ra~l Soi~et- e004:cão ffllnÍni e for[aS ~~ Violência, Rio de Janeiro, Forense Universitirii,
1989,
9ür-.••. U ie A:11fra.d2- ~""~d05.
I. Rio dl? .,.'1!:2iro, [d. Civi!ill~ãD ~mileira,1m, p. ti. Ver ainda Pllrgmth ~~o 1'ru:2r e Perditio: A Re?res€1lt~io d. Cil!aden. Literatura h.nlish d05 ~05 Vinte", 1;1 Revi,hBmilpirj!, ~p Hi5~Qrii!.,
wL • lJQ 13. 51'. [d_ turco ln«, 1~.
1~ti
4el Piedii - A !1:!!!&Pf ete Peco''!' S?, E4itori l'tartins_
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E. relação à produção acadêmica, corremos o risco de sermos capturados
por
esta rep res en t ac ão negativa do fenômeno, que v i t m za a "mulher pLib l ca ".
Afinal. não faz muitas décadas que se abriu mão da concepção segundo
~
qual a sexualidade feminina exigia mu i to pouco, ao contrário
da
masculina. "O amor da mulher pelo homem não é um sentimento de origem sexual/
mas
uma forma destes devotamentos que se desenvolvem entre um
ser
inferior
e u~ ser superior." (p. 115), afirmava o dr. lombroso, entre alucinado
e convicto. Muitos cientistas do século passado, para não dizer
grande parte da sociedade, compartilhavam destas convicções. Por isso mesmo, aceitava-se como uma "evid~ncia" (Foucault) a configura,~o de um espaço
geográfico
da cidade exclusivamente destinadD ao alívio dos
imp~lsos
libidinais do "sexo forte", mais necessitado e explosivo do que os da mulher.
É possível afirmar que grande parte dos trabalhos acadêmicos dedicados
ao t eaa da prostituição, mesmo os mais recentes, permanecelll num plano nar.-.
•ativo
que os induz a buscarem uma explicação para a existência das práticas de c ome rc a li zac âo do prazer sexual e a privilegiarem os fatores eco··
nômicos como causas de t erm i nan t es . Embora não esteja negando a implicação
destes dois campos da vida social, acredito que se estabelecem deste modo
relações de ext er or dadc entre esferas - as c onuí c õs s econômicas e a sexualidade -, que não são imediatamente r edut ve i s uma à outra. Além do
mais,
nesta oc erac ão c onc e i t ua l, a prostituta € v i t i m i zada como e sc r i t o
(ou corpo) frigi1 e pouco criativo, que sucumbe facilmente às tentações da
cidade
moderna, diante das primeiras dificuldades materiais. Reforc;a-s€,
assim,
toda uma longa argumenta~io construída ao longo dos s~culos na cult ur a ocidental
de que a mulher é dotada de um nível mais b a i xo de raCI0-'
nalidade
do qUE o homem, necessitando tal qual UGa crIança ser maIS controlada, repriaida
e dirigida na direção correta de sua vidaii.
A sedução
que esta forma de e xp l ic ac ão pi"'JVGca, associando
fatores
€COnOmlCOS
à existência da prostituic;ão ~ compreensível. j~ que a grande
Daioria
das prostitutas de que SE tem notícia provinha das camadas sociai.s
mais desfavorecidas.
Contudo, limitaríamos as possibilidades de ab orda j em
h i5 t ór ic a
do
tem a se nos d e t i v € s sem o 5 ::'p E nas n ü p r i v i : E 9 i <" m2 n t o d e
1.1. n! "perspectiva
negativa para pensar o universo das prriticas sexuais ilícitas.
A
prostitui,âo ficaria reduzida à condiçâo de rpSDo~ta diante de uma situação de mis~ria econBmica, perdendo-se outras diQens5es que a caracterizaa.
Insisto:
não se trata de negar a rela~~o existente entre o cresci~ento
da p ros t i t u i c ão e as condições ec onôm cas . como, por exemplo. a estrutura
do mercado de trabalho, sempre mais fechado para a participaç~o
feminina,
ou ainda, sua r e lac ão c om o aumen t o da pOPIJ1::>,;:ao masculina em d e t erm i nado
momento
histórico,
como com o surto da i m crac âo no p a s . Entretanto,
o
crescimento da pOPlt1<?,çãomascu lina numa determinada s oc i edade , a meu ver ,
poderia explicar
sual men t e o aumento da homossexualidade,
ao invés da
prostituiçio ieminina.
í
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BVfr Ibrtha ~i(lQl1s - Slfm OOdhe Stíll. l1rm in the YictQrian fHp. Indiana lhiY{'rsit~ Fress, 1$'72; Je'UT€1 Wt--cts S:x. Po!itics and S:;rÜ:b, Ti;? R'::q;dati'?C Itf ~fr~ZJit~ ~inr~ 1~1. m York, log Grrop Li:lited.
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Finalmente
ainda em relaç~o ao privilegiamento do primado economlCO,
v~le
notar que a prostituiçâo ~ frequentemente focalizada neste contexto
co.o usa prática de resistência. A prostituta, sujeito unitário auto-consciente
segundo esta lógica, se caracterizaria por rejeitar a ordem burguesa,
insubordinando-se contra os caminhos nbrmalmente e normativamente
dest ínadcs à mulher: o casamento e a maternidade. Optando pela vida do
submundo
comere ia 1 izando sexua lment e seu corpo, es t ar ia r ea l i zando as
fantasias eróticas e sexuais que as "mulheres hóne st as " invejariam. Ainda
aqui, a prostituiçio seria vista como resposta: transgressio ~ lei, ~ nor.a, ao interdito sexual.
Penso
que dificilmente se poderia imputar à prostituta uma opçio tio
heróica
e racional. ~ claro que a possibilidade existe, mas ~ bom lembar
que foram in~meros os casos de meretrizes que se retiraram da "vida fácil"
tio
logo encontraram boas oportunidades. Seria forçado demais querer enxergar
nas práticas da comercializa,~o sexual do corpo feminino apenas o
desejo de escapar ~ condiçio de "rainha do lar", como ocorre em alguns ro.ances paulistas dos anos vinte.
Nosso trabalho procura, então, captar a dimensão poiitiya que caracteriza o mundo da prostituição na cidade em processo de crescimento e expansão sócio-econômica,
como a Sio Paulo dos anos 1910 e 1920. É Foucault
quem nos alerta para os problemas de se considerar as práticas sociais segundo a lógica do negativo, perdendo assim aquilo que constitui a singulal-idade
do fenômeno. E, no caso das "t er r i t or a l i dade s marginais", recorrendo ao conceito de Iie leuz e e Guattari, o privilegiamento de noções como
transgressão
e desordem manteria a análise referenciada pelo eixo da ordem
e da lei12.
Evidentemente,
o conceito de positividade com o qual SE trabalha aqui
se vincula a um plano de va lorac ão moral, mas visa recusar um tipo de exp l i ca ão que parte daquilo que escapa ao universo da prostituição,
entendendo-o
negativamente apenas em referªncia a um centro da normalidade13.
Em
outras palavras, o mundo dos prazeres
ilícitos afirma determinadas
tOrDas de expressão
social e individual, algumas das quais são benvindas
pela sociedade da época. Do mesmo modo, é necessário arirmar que ne~ todas
as mulheres que se prostituem pretendem apenas transgredir os rígidos cddigos sociais, como fugir ao casamento, ou respondem a situações opressivas.
Alé. de criar condições para a aproximação entre os indivíduos enquanto
espaço
de sociabilidade num momento em que poucas opções de lazer
se
o Perec i am na cidade, o mundo da pros t i t u i c ão possibilitou a emergência de
novos
modos de funcionamento
dese j an t e , a manifestação de For ma s coletivas e diferenciadas de circulação dos fluxos desejantes. Por mais condenável
que
pudessem ser estes "territórios existenciais" (Guattari)
para
determinados
setores sociais, possuíam o seu secreto ou espetacularizado
charme para muitos. É nesta direção que desejo prob lema t i zar determinados
aspectos
da
história da prostituição em São Paulo, nas décadas
iniciais
deste século.
l
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19tidrfl foouaIt - a ArOlrroloqiada S:3ber. Rio de .bnfiro, Forense liIimsitiria. 1986; 6. ~ltu.zp f F. Gattari - ltilk
Plateaux. P4ris, Les Editions de Hinuit, 19Siõ Y?r ainda ~fStOf Perlongher - "Territórios nargÍn~is", (ElIeO).
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E SOCIABILIDADE

NO MUNDO

DA PROSTITUIÇ!O

.Neste
momento de acentúadas··'~F.ans·formaç:é5es
urbanas, const t u í+se uma
ampla
maquinaria da prostituiç:io, qU~ implica a proliferaç:~o de bord~is,
"pensões' alegres",
"casas de tolerância", cabarés e ren dez+vous nas áreas
centrais
e comerciais da cidade: ruas Libero Badaró, Senador Feijó, Benjamin Constant,
in ic ia I mente, passando p roqress vos de s I oc amen t os geográ ficos
para a Avenida Sio Jo~o, Rua das Timbiras, Amador Bueno, Carmen Cintra,
conforme as exigências das reformas urbanas impulsionadas pelo desenvolvimento
econômico.
Somente na década de 1940, assiste-se à i mc lement ação do confinamento oficial das prostitutas no bairro do Bom Retiro e, em
1954, à política oposta de desconfinamento
efetivada pelo governador Lucas
Nogueira Garcez.
O sur s ment o de micro-inst it u c ões sub i acent e s , como
ca fés-concert os,
bares, restaurantes,
teatros e cinemas atrai a burguesia endinheirada,
os
políticos,
advogados,
estudantes, comerciantes, trabalhadores e marginais
de todos os tipos, ansiosos por conhecerem as novidades do mundo mod erno .
Assim, nestes Estabelecimentos
que proliferam entre a década de 1890 e os
anos
vinte, difundem-se muitas práticas Eróticas e sexuais já conhecidas
nos centros culturais do mundo, como Londres e Paris. Shows de strip-tease,
dane as
do ventre, revistas e fotos p ornoq r f cas , filmes de
"gÊ'nero
livre",
objetos de excitaç:~o/flagelaç:~o
sexual fazem parte de uma cultura
erótica que, de certo modo, era solicitada por vários setores da sociedade, ávidos por consumirem em todos os sentidos as novas mercadorias
produzidas e· importadas dos principais centros culturais da Europa.
Embora condenando
a difusão das novas priticas de se.ian t es , os jornais
da ~poca inforca~ sobre as transfor~aç5~s dos h~bitos de consu~o sexual da
sociedade paulista. Seguodo O Corr~io E'aillisraoo, i mo or t an t e órgão da i mp r e o s a o fi c i a l ,
n o b 01- dc l ''E' a 1 a i 5 E 1 9 a o t " , := i tua d o <:<. r u <" Co n s e lh E' Üo
Crispiniano,
homens e mulheres jogavam a ooite inteira, ou juntavam-se
em
"orgias
pavorosas", dançando "can-cans i n+er na i s ", ao sort das "c anc õe s Ii'vr es
e das "melodias de b or de l". C''F'a la i s EIÉgant", Coneio
E'aqlisraoQ,
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D~cadas
depois, a revista O Parafuso, de 28/04/1920, cha~ava a aten,So
da
opinião pLÍblica para os "Ecos dE uma. desordem na h?nsão Ro~al". "Casa
ds
tolerância"
frequentada por deputados, senadores, c or oné i s E' jovens da
elite paulistana
contava com o apoio da o o lrc i a para abafar os escândalos
noturnos.
cujos ECOS ressoavam
pela cidade. Ao mesmo tempo procurava denunciar o "Bar do Municipal"
corno um
..c e n t I" o E,' I E' ga n t e o n d e 5 E' r E' un emo':; ho l!1 ens d e 5 aver g o nhados e
eiar a Pona s de luxo na to lst t e e dE' s i r i l i s 00 corro."
(O Par;:.fqsn, 311(3/1920)
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Os memor i a l i s t as , por' sua vez, constroem uma visão mais edulcorada
do
cotidiano
dos
bordéis E' das instituiç:ões adjacentes. apontando para
sua
d ime nsão po s i t i va E n qu ant o esp a ç:o de soc ia.b i 1 idade. F' a u I o [J Ll ade, em s Ll as
H p OJÓ r i as, 1- e f e r e - s e à " F' E o .; ã o d '2 A r t i S tas" d a HI. a A mctd o r F:u e no, o fi d e p as .sava
"no i t ac as " a leg res e oesc on tl-aídas, ao lado dos b oêm ios da
c idade,
entre os quais muitos jornalistas, advogados, escritores ou estudantES
da
Faculdad~ de Direito, Segundo elE:

ce~vamos
ou aí muitos ficavam para dormir e essas noitadas Eram
de uma alegria perfeitamente sa ( .. ) O que realmente fazíamos

••

era comer bem, sempre com um vinho 'bom, fosse ele Francês , alemio, suiço ou italiano, fazer piada € at~ discutir os nossos autores prediletos < ... ,14."
Embora de ssexua l ze o bords l em seu registro do passado, ao transformá-Ia num misto de clube, salão literário e bar, omitindo a razão central
de sua existência, vale destacar sua função de ponto-de-encontro
de determinados grupos sociais masculinos, de idades, profissões e classes
diferenciadas.
Acompanhados das meretrizes estrangeiras e nacionais e de
toda uma ,corte de empregados, - costureiras, arrumadeiras, garçons, cozinheiras.
m~sicos, porteiros, meninos de racados. "chauffeurs", etc. -, refaziam
suas
redes de interação social numa nova forma de
sociabilidade,
seja
estabelecendo
contatos políticos, "batendo papo", contando
piadas,
socializando
suas experiências amorosas, seja escutando m~sica ou escrevendo poemas e romances. que não eram levados para os interiores dos lares
pacatos.
Segundo
entrevista oral que realizei com Hadame O .• ex-costureira
francesa
que conheceu de perto o mundo paulistano da prostituição e hoje
conta
com mais de 80 anos de idade, m~sicos profissionais das orquestras
que se
apresentavam nos teatros elegantes da cidade complementavam
seus
salários,
alegrando as noites boêmias dos cabar s e das "pensões chics",
onde se procurava reproduzir o encanto da Belle ~poque parisiense. No "Saloeé " , no "Pa Ia i s de Cristal". na "ma son ' de Hme Suzanne Valmont, as pessoas se reuniam n ão apenas para a sat s+ac ão dos prazeres sexuais imediatos. Segundo Hme O.:
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"havia muito nessas casas de rendez-voLls qu.e de noite tinha jogo
- a car t ada . Todo' mundo jogava car t as , não esse pif-paf, que
aquilo
não existia naquele tempo. Era jogo de poquer e
havia
coisas interessantes. Os homens iam lá passar o tempo.
E, nao havia muito lugar para ü." (Entrev i s t a d2 04/08/1989).
í

Uma outra funç~o positiva desempenhada pela prostituiç~o ~ salientada
por
Os wa I d de And 1-ade, Em sua s me mór ias 15 L embra que ..o borde l pa 5 sou a
ser um ideal para a mocidade
de meu tempo." Hoç:os da elite ou das
camadas
menos
privilegiadas da populaç~o eram introduzidos nas artes
do
amor
pelas
meretrizes, com quem às vezes conviviam por algum tempo
numa
relação mais constante.
~ claro
que segundo as crenças de nossos avós e bisavós, dEste
modo
pr~servava-se
a virgindade e castidade das futuras esposas. ao mesmo tempo
em
que
SE pel-mit ia qUE os rapazes ar re f ec essem pad e do "fogo
interno ",
característico
da juventude, antes de nst a larem-we em relações monos âm i-:
cas fiéis e definitivas no casamento. Ce rt amen t e , esta concepção diferenciada das necessidades SExuais de moços € moças supunha a representação de
que a sexualidade masculina era mais explosiva do que a feminina, mito que
predo~inou no Brasil, ao menos. até a década de 1970, no mínimo.
í
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Alguns romances da época, a exemplo de Hadamp Pomme['1; de Hi lário Tácito, pseudônimo de José de Toledo Halta, publicado em 1919, revela. a i.-portância atribuída ao "rito de iniciação sexual" dos rapazes pelas prostitutas
na cidade. Segundo o narrador, no bordeI de Hme Po.mer~, -Au Paradis Retrouvé-:

1

"Os rapazes da me lhor roda e de me1hores roupas, ostentavam
com
orgulho amostras de hmiliaridades
com as alunas do F'aradis,
prestigiadas
altamente pela taxa c ent es ma l . Era o melhor meio
de revelar hábitos de vida noturna fidalgos e invejáveis e, ao
mesmo tempo, a certidão e prova de autenticidade daquele feitio
paradisíaco
de linguagem, de gestos e de vestuário que os
sublimava e distinguia entre toda a sociedade". 16
í

A citação acima é bastante e luc i dat va ainda em relação a um outro
ponto fundamental nesta avaliação das funções positivas desempenhadas pelo
mundo
da prostituição, no período. Grande parte das prostitutas eram estrangeiras,
- francesas, polacas, italianas, portuguesas,
espanholas -, e
percebidas como mulheres mais experientes, portadoras do progresso. Associadas às sociedades européias de onde provinham, tornavam-se símbolos da
modernidade
e da civilização.
~lesse sentido, participar
do universo da
prostituição
para os "coronéis" endinheirados,
fazendeiros, comerciantes e
boêmios provincianos
da São Paulo em p rocesso de modernização
significava
Inscrever-SE
em uma outra temporalidade, viver um nova era inaugural - a
modernidade,
~ qual opunham a representação de um passado colonial escravista, sombrio e atrasado.
Não
é dE se estranhar que, embora o n0mero percentual de prostitutas
nacionais
fosse maior do que o das estrangeiras, nas poucas estatísticas
oficiais
existentes, estas ocupassem a maior parte dos espaços nas notícias
da imprensa, nos relatórios policiais, tratados médicos. ou nos roaances ent~o produzidos sobre a prostitui~~o. A ameaça representada outrora
pela escrava e ex-escrava negras nas pequenas cidades ou no interior
das
fazendas deslocava-se, desde o surto imigratóriodo
final do século,
p a ra a figLI
r a d a p r os t it u t a e s t 1- ange ira , n o imag iná r io soc i a l . L o i r as,
ruivas,
experientes, poderosas e diabólicas, as prostitutas estrangeiras
passavam
a ser p e rceb idas de man e i r a amb ígua: C orno "c ivi 1 i za dor as " de um
lado, mas como "cor ruo t or as ' de inocentes, de outro.
Contudo, vale notar d. importante função "c i v i l i zado ra " que a época
atribui
a essas mulheres, encarregadas de abrir os jovens ao encontro da
alteridade,
como nos sugere a docLlmentacâo pesquisada. São constantes as
referências
à destilaç~o de hábitos refinados que proporcionavam aos rudes
fazendeiros
e, de certo moda, a toda a sociedade. Pois, n~o raro, as mu1 h e 1- e s da e 1 i te cop iavamas modas pa r is i e nse s q u e as p r ost it u tas de s fi 1 avam nas ruas e teatros. Possivelmente,
ncor por avam gestos e condutas valorizados
como
mais avançados e civilizados pela sociedade da época,
na
figura das cortesãs de luxo.
í
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l~ld de 1'v14rade - !!; Ho!ret 50 Profiss5p. sOO as Ordens de t9Ve. RJ. Editora Ciyiliza~io ~Ti5ileifil. 1914
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Oswald de Andrade lembra que muitas das prostitutas
que viviam nos
bordéis
de luxo da cidade acabaram casando-se com senhores "respeitáveis",
pois sabiam prender muito mais os homens do que as sisudas sinhás da reza
e
da tradição." (P. 55) Esta a f i rmac ão nos leva a pensar que a separação
entre
. o mundo da prostituição e o da respeitabilidade burguesa ainda não
era
t~o
rígida, ao menos empiricamente. Nas zonas comerciais da
cidade,
como a rua Flor~ncio de Abreu e Largo do Arouche habitavam tanto famílias
de passeI quanto prostitutas refinadas preparadas nos bor dé i s mais sofisticados.
Esta impressão é confirmada ainda por depoimentos que nos mostram
que famílias e prostitutas frequentav~m os mesmos espaços de sociabilidade, a exemplo da Confeitaria Castelões, do Teatro Politearna ou, posteriormente do Teatro Municipal, embora às vezes alternassem os hor ár i os propos t adaaent e .
í

No bor de l. aprendiam-se regras de civi 1idade, hábitos mais sofist i cados de convivência social, como mostra ainda o já citado romance de Hilário
Tácito.
Juntamente com a venda sexual do corpo feminino, o mundo
do
pr azer destilava códigos modernos de sociabilidade. Portanto, o bor de l ou
o cabaré tornaram-se espaços culturais importantes na vida urbana, nu~ momento em que as opções de lazer ainda eram muito reduzidas. Porteiros
qUE
cumprimentavam
em
francês introduziam os mais afortunados em
interiores
que procuravam reproduzir de ponta a ponta o original parisiense, inclusive no nome: "Houlin Rouse ", '"FoIl i es Bergeres", "Salão Par i s", "Cab ar et de
L'étoile de Hont mar t re ", onde se encontravam
as "francesas"
e po lac as ,
reais ou produzidas. compondo um cen~rio BeIle ~poque fascinante na ~poca.
Nio obstante a crescente onda de recrimina~ões moralistas de c~dicos e
autoridades
públicas, de filântropos ou da imprensa dos inícios do século,
em
S~o
Paulo, o leque das pr~ticas desejantes subsumidas no conceito
da
prostituição
n ão cessou de multiplicar-se e de esp ec i a l i zar+s e . (i prosti-'
t u i c ão foi v venc ada como linha de fuga da const e lac ão fa.miliar, da disciplina do trabalho e dos códigos normativos conven c on a i s , isto é, como
lugar de desterritol-ialização intensiva e de constituição de novos territórios do deseJo17.
Neste espa,o, puderam emergir outros modos de funcionamento desejante,
an ar ciu i cos ,
m i crosc óp i cos , difG.Tenciados, qL,e não -:=.e e:-<:J: i cam ap en as E'n-·
quanto t ran ss ress ão á norma. Hiroito de Horaes .Joan i de s , considerado
"rei
da
boca"
nos anos 1,.'50, relata em suas memór i as , qUE vivia
maritalmente
com t rês m LI Iheres , todas pros t i t LI tas, que 1- espe it <:I. 'v' am t ran qui 1ament e a
hierarquia
que se Estabelecera entre elas18. Muitas vezes, uma delas interferia
positivamente no relacionamento dele com as outras, quanto este
sofria algum tipo de abalo, forçando-os j reconciliacao. Até mesmo ele te~
grande
dificuldade em compreender este tipo de comportamento feminino. ~Ero
sempre os "cor oné i s " exigiam lide Iidade de suas amant es-p rcat itut as. desde
que nio estivessem presentes. Nao necessaíiamente as meretriZES disputavam
sexualmente
(e n~o financeiramente)
o mesmo homem, podendo dividí-Io sem
maiores
problemas,
embora o oposto também pudeSSE: ocorrer. Enfim.
somos
levados a admitir que no universo da prostituição operavam outros modos de
í
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í

op. cit., e ~d~ RolniL illtC'Sqfia $P11t ir.!'~tal d2. rt....;J.iu. A f-'rnh6~LÚ!
rue, í?87, para a utilização destes (OQ(fitos.
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funcionamento
do desejo, os quais dificilmente podemos explicar se tomarmos
como
parâmetro da normalidade as formas de manifestação dos
afetos,
sentimentos
e puls5es libidinais definidas pelo discurso vitoriano € viYe~ciados segundo as regras E valores Estabelecidos no mundo da respeitabilidade burguesa.
Contudo,
se no mundo do bordeI, homens e mulheres vivem possibilidades
de perda da identidade na relação sexual, de desterritorialização
subjetiva ao i nver
t er em papéis, dramat zar em si t uacjie
s ,
darem espaços à man ifest acão de pu lsde s
rrep r m íve s , mas i rrea l i záve s na relação conjugal
normaliz~da,
é diferente a maneira pela qual um e outro as experimentam.
Para a mulher que se torna prostituta, há todo um ritual de passagem, uma
forma
de
integraçio na cultura do submundo. Este passa por mudar o
VIsual,
a cor dos cabelos, o tipo de roupa, realçar as formas fÍsicas, incorporar
novos gestos e o vocabulário da "zona", fazer o "tipo" que agrada
ao fregu~s, adotar apelidos como Lulu, Lili, Himi, Jeannette, que a tornam
uma
outra pessoa sem vínculos familiares expressos no sobrenome, e ainda
aprender
o jogo das representações a que é destinada para satisfazer o desejo do outro.
Por outro lado, mesmo sendo caracterizada como uma figura extremamete
n8made,
e os textos médicos sio exemplares para Esta definição da meretriz
esta não sofre um processo de desterritorializaçio
absoluta,
ao
contrário do homessexlJal. Ela é r ecap t ur ada perversamente nas finas teias
da relação com o cafetão, com a proprietária do bordeI, ou por sua própria
paixão
masoquista
pelo gigo16, principal ponto dE refer~ncia Em sua
vida.19
Muitas vezes, a relação que se estabElece entre prostitutas e freguês reproduz o modelo burguês da r e lac ão c on i unaa l moncç âm i ca , a exemplo
da
famosa
dupla da Sao Paulo dos anos vinte, o "c or on e l" e seu "rabo
de
sala,
instalada numa casa à parte. 11uitas prostitutas, além do mais, retiraram-se
da prostitui~ão assim que encontraram melhores oportunidades d€
vida, seja casando-se com eventuais pretendentes, seja economizando
algum
dinheiro
e
abrindo um bordeI próprio ou pensão, ou ainda ingressando
em
outro ramo profissional.
Para finalizar, gostaria de destacar um outro aspecto do estudo sobre
a h ist ó r ia d a pros t it u ic a o. A o me smo tem p o em q II e nos P e rm ite con h € C e r o
universo
da
sociabilidade masculina mais especificamente e as formas
de
man i +e s t ação do de s e.i o que uma det erminada epoca v iven c i ou , o tema ab rc a
possibilidade
de d scut i r uma cue s t ão não menos importante: a da condição
feminina
e
de seus fanra<;mas.. Pois, embora a p rost t u c ão tenha sido
um
assunto
exclusivamente
reservado aos homens, na virada do século,
assim
como
todos os assuntos p~blicos, ela permaneceu como uma presença silenciosa
sinalizando
o comportamento de todas as mulheres por muitas
gera~oes.
Limite
que
a "mulher normal" não deveria u lt rpassar , a
prostituição
apareceu
coroo sinal vermelho impedindo qualquer expansão do gesto e do desejo femininos: os manuais de etiqueta dos inlCl0S do século insistem veementemente sobre a import~ncia do recato da mulher, da sobriedade de sua
í
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19Sabre i rel~io cáften -prostituta e ~ ilPorta~io de prostitutas por gangs organizadas nos inicios do século na A:irici do
SlI. trlbalhei UI artigo recente: ·Wos BastidorES da I.igra~io: O Trifico das Escravas BranCis·, ia ~isti Brasileira de
~,
vol. 09, nº 18, ~o Paulo, Karco Zero, 19S9. Hoac3r Scliar escrEVeU UI lindo r~9(e sobre este tela: O Ciclo da~
~
Porto Alegre, Editora 61obo. 1979.
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aparincia,
da contenção dos impulsos corporais. Ao contr~rio das meretrizes, as mu lher es "honestas" devc r i am S€ car ac t er i zar por hábitos scden t
rios,
pela impassibilidade
da expressão facial e por tudo aquilo que reve las se sua condição moral e social _ Na Revisra Feminina, de fevereiro
de
1920, eridereçada ~s mulheres das camadas média i alta, Ana Rita Halheiros
advertia suas leitoras contra os perigos deste: tipo de: confusão.
Dizia
ela:
á-

-COIIO exigir
o respeito que se deve às mulheres honestas se nos
ve s t mo s como as h et aí ras , se: fumamos COtllO fumam as favoritas
dos haréns, SE: nos enchapanamos como as marafonas, se nos debruçamos aos ombros dos homens como o fazem as chinas embriagadas e
SE
chegamos - j~ se chegou a isso! - a fazer, a apregoar,
no
"grande mundo", as célebres farras?"
í

Basta,
aliás,
lemb ar que uma das principais man e i ras de agredir
uma
mulher
até
recentemente era chamá-Ia de "puta". A I i b erac ão sexual e
as
transformações
dos costumes deslocaram esta adjetivação para associar
a transgressora à figura da lésbica, ao menos no Brasil dos ~ltimos anos_
Penso ser ooss ve l avcn t ar <:\h i p t ese de qUE o i n t cr e sse que méd i cos,
j ur i stas, che f E.' S de p o Iíc ia , fi Iâ ntro pos e esc r ito 1- es reli
e Ia ram pe lo des -vendamento
do cotidiano do mundo d<:\prostituiç~o no passado estelie menos
l i sado a uma prEocupação social com a sor t e das prostitutê1.s emp i r i cament e
consideradas,
do que com a ame<:\çarepresentada pela entrada da mulher em
geral no ·espaço da v da püblica. En t rada que muitos procuraram
ob s t acu l i zar ou então controlar.
Hesse
SEntido, a pros t t u i c áo foi con s t ru da como lI.r.l f;1')t-ric:r:aext rena.ente
poderoso
dir€cionado para as jovens, Esposas e irmãs das
famílias
"resc e i t ave i s ", ou a nda po\ra as t rab a lhador as dos se t o rrs rr.<:i-'.S pobre::,'G:_'.
população,
SEmpre associadas a uma tendªncia natural de gosto pela promiscuidade E de inclinação para os vícios20.
Creio
qUE, ainda hOJe, mulheres
de geraç5es diferenciadas carregam o
pe 5 o dos p 1- E'C oncE'i t os amp I2. m e ri te d ifli nd idos E' dO'3 v:, 1 ores mo r ê\ i5 i n t E.'r 11 ;;.. Iizados, qUE: d E.'fi n iram r i9 idamen t e o pape 1 e o 1 L~9a r de cada uma. É q ua S E
impossível
n~o lembar nEstE' momento o quanto é recente, em nossa expe"(iênela histcirica, o dE'lineamento ainda tênuE.'de uma ~udança nos crit~rios cob i Iizados
para d e f i n i r a condição da "mu 1 hET p ub 1 ca ". Ou t rora dcnt i fica-da
por
critérios mcr a i s , a preSEnç;;..+cm n na no Espaço pub lico 'Vem
pr c-:
gl-essivamente sendo avaliada do mesmo modo PElo qual se define a par t i c i
pação masculina: pelo conceito do trabalho, por sua atividade profissional
E'
mesmo PO( sua atu;;..ç~opolítica. Esta mE pareCE uma conquista fundamental, com todas as neCEssidades de reflExão E discussão que possa implicar_
ó
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