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Para além do adorno: representações simbólicas da indumentária 

feminina e a distinção entre as mulheres da vida e as de família.  

 

Resumo: O corpo como um instrumento de representação das identidades 

manifesta uma territorialidade, pois, o reconhecimento desse ou daquele grupo 

é marcado mediante o uso, ou não uso, de determinado adorno (BOUDIEU, 

1998). Nesse sentido, pensar o consumo como forma de produção de 

subjetividades, em Montes Claros/MG,1940 a 1970, requer um olhar acerca da 

(re)produção do corpo e suas formas de consumo. Para além do adorno 

consiste em uma tessitura de significados expressos nas narrativas de Dona 

Flor, Iracema, Macunaíma, Capitu, Vadinho e Jacira. Esses foram os 

codinomes dos interlocutores que dialoguei durante a pesquisa de mestrado 

cujas subjetividades denotaram como a indumentária feminina distinguia as 

mulheres da vida e de família. O presente artigo, portanto, discorrerá a teia de 

significados que envolvem mulheres que se prostituíram, homens da vida 

boêmia e mulheres de família do período etnografado e que durante a 

dissertação não foi possível escrever sobre o tema. Sendo assim, “o intervalo 

ríspido no interior daquilo que se compreende com um olhar, o caráter 

inesperado das impressões que se impõem” aos comportamentos projeta-se 

para uma assimilação das distinções corporais tangíveis mediante o consumo 

de determinada insígnia (Simmel, 2005).  

Palavras-chave: subjetividades, prostituição feminina e territorialidade. 

 

 

Devaneios iniciais: onde está o consumo? 

 

 A indumentária em cada cultura representa valores, sociabilidades que 

dizem algo sobre uma determinada época. Para a antropologia evolucionista a 

falta de roupas ou seu pouco uso serviu como marcador da selvageria das 

sociedades pré-industriais e alguns estudos voltaram-se pela ausência de bens 

de consumo em massa. Os enfoques antropológicos que versavam sobre a 

apropriação dos objetos, em modernos contextos etnográficos, praticamente 

consideraram o consumo a partir de abordagens polarizadas: sociedades 

“primitivas” e sociedades “ocidentais” (DUARTE, 2010). 

Dessa feita, a construção de um “orientalismo” X “ocidentalismo” gerou a 

produção de imagens simplificadas acerca do consumo e incorreu em um 

obstáculo para o desenvolvimento de uma antropologia do consumo. Em uma 

revisão crítica do consumo, suas relações e possibilidades, Duarte (2010, 366) 



argumenta que essa construção binária entre sistema de mercadorias e 

sistema de dádiva erradicou a possibilidade de sociedades ocidentais poderem 

estabelecer outras relações com os objetos senão a impessoal troca comercial, 

“recusando-lhes a possibilidade de outras formas de „posse‟ e apropriação dos 

bens”. Por outro lado, as análises da sociedade pré-industriais evidenciaram a 

exclusividade de um sistema de dádiva aos povos considerados primitivos. A 

perspectiva marxista, e sua apropriação pelos antropólogos, buscou a 

centralidade na produção e no trabalho em detrimento do consumo. Logo, o 

consumo emergiu como um resultado dos interesses capitalistas que criam 

necessidades e desejos, aumentando a procura em função dos objetivos da 

produção. Ao eleger o trabalho como o único local de auto realização destinou-

se exclusivamente a desvalorização de todas as formas de ação humana e as 

relações sociais que ocorriam fora do local de trabalho, “exceto, talvez, a arte”. 

A ausência da análise de atividades culturais dos sujeitos impediu que 

se concebesse os objetos produzidos e distribuídos em massa como uma 

cultura material cujo uso social e o papel do objeto são fundamentais para a 

compreensão de subjetividades expressas no uso ou não uso de um 

determinado adorno. O “lazer ostentatório” e “consumismo ostentatório” em 

Veblen (1970), a abordagem substancialista em Sahlins (1974) inauguram o 

interesse pelo consumo mas a tentativa de romper com o dualismo 

“orientalismo” X “ocidentalismo” alçaram voos bem rasos. 

A antropologia do consumo emerge, portanto, em investigações que 

adotaram uma nova perspectiva sobre o interesse pelos bens e serviços, bem 

como suas modalidades de consumo que vão para além da atenção de como 

os objetos são produzidos, ou seja, percebeu-se que independentemente de 

serem ou não bens de consumo de massa, são, sobretudo, construções sociais 

de valor subjacente ao consumo. Entender como as sociedades lançam mão 

do universo material em seu entorno consiste em uma estreita relação entre 

consumo e cultura, pois “toda atividade, das mais triviais e cotidianas às mais 

excepcionais e específicas, ocorre sempre em um determinado esquema 

simbólico que lhe dá sentido e significado” (BARBOSA, 2006, p.108). 

Nesse contexto, a prostituição feminina constitui-se em dimensões dos 

atos e das coisas, na qualidade e especificidade que lhe é atribuída como um 

campo de consumo do universo masculino que aqui é tratado como o habitus 



dos homens da vida boêmia. Portanto, o consumo da prostituição materializa 

sistemas de classificação e princípios culturais cujos limites sociais e territoriais 

ganham tangibilidade através dos comportamentos, objetos, bens e os serviços 

trocados, que estão para além da relação sexo/dinheiro. É através dessas 

relações simbólicas que se estabelece fronteiras entre grupo e indivíduos; 

marcam-se as diferenças e se reforça os esquemas das relações sociais. A 

zona boêmia, por conseguinte, exprime a cultura material que comunica uma 

espécie de “código”, pois fornece informações acerca das pessoas e do mundo 

que as cerca, distinguindo as mulheres de vida livre das de família, ou como 

salienta Douglas e Isherwood (1978) “a cultura material indica os bens que são 

neutros e seu uso, social; eles podem ser usados como cercas ou pontes”. 

O artigo se desenvolve ao conciliar a percepção da teia de significados 

que abrange a cultura material da prostituição, suas marcações de 

territorialidade e identidade das mulheres de vida livre e de família. E por que 

não dizer, também, dos homens da vida boêmia? Foi assim que pude estimar 

diretamente o apreço que homens e mulheres de diferentes classes sociais 

deram às suas vivências. Recebi de todos a mais solícita e leal atenção e, por 

vezes, mesmo que aos olhos leigos as narrativas poderiam parecer ausência 

de “sinceridade”, se revela, na continuação do discurso o confronto com o 

passado: uma realidade intangível de suas memórias, e, talvez, aquela 

caixinha que se luta para nunca mais abrir. Para além do adorno consiste em 

um conjunto de regras, normas e outros tantos artefatos que envolvem as 

relações cotidianas, e, certamente, o uso, ou não, de determinadas roupas e 

adereços que desenham as marcações de territorialidade. 

 

Montes Claros: um mar de rapariga 

 

As damas da noite, como eram denominadas pelos escritores 

memorialistas, chegaram a representar mais de 10% da população de Montes 

Claros/MG, ou seja, cerca de 3 mil mulheres, num contingente de 26 mil 

habitantes nas décadas de 1920-1930 (Cf. RIBEIRO, 2001). Portanto, a cidade 

de Montes Claros é reconhecida, pelo imaginário social, como um espaço que 



abrigou as mulheres de vida livre1 que usavam o corpo como instrumento de 

trabalho, também nas décadas que delimitei para a pesquisa de mestrado, 

1940-1970. A prostituição feminina emerge, dessa feita, no trecho de uma das 

memórias de Macunaíma: “meu pai falava, papai interessava muito inclusive. 

Ele sempre falou: minha infância eu só lembro de rapariga, Montes Claros era 

um mar de rapariga2”. Portanto, entre os fenômenos que permearam a 

formação da referida cidade, as vivências no espaço citadino e sua vida 

boêmia resultaram na pesquisa: Produção do corpo e produção da cidade - um 

estudo sobre os espaços sociais e simbólicos da prostituição feminina em 

Montes Claros/MG (1940-1970). 

O local no qual as mulheres se prostituíam, como se vestiam, como se 

comportavam, surgiram nos diálogos com os interlocutores e cabe ressaltar 

que essa territorialidade divide-se em duas outras distinções: 

O movimento era a noite, mas só que mesmo na rua as famílias não 
passavam, aquelas ruas eram evitadas e falava assim “ruas das 
mulheres, aquelas ruas eram delas. Assim como tem a alta society 
tinha a baixa também. Então essas mulheres pirraçavam as famílias 
lá... e quando acabou a Lafaiete as mulheres vieram todas para a 
Melo Viana, Zé Coco já que estavam sem lugar para ir e aí encheu... 
Porque no centro não podiam ficar, ali já não era mais ambiente para 
elas por causa das famílias, ou era aquele lugar [Zona Zé Coco] ou 
era cadeia. Essas mulheres da rua, não eram nada, não valiam nada, 
era como se fosse um animal, no conceito da sociedade. A mulher 
não podia ir para os lugares públicos, se fosse ao cinema, por 
exemplo, chegava lá todo mundo de olho na mulher porque ela entrou 
no cinema e dificilmente você via uma mulher dessa indo assistir a 
um filme. Missa? Que é isso Fernanda? Ave Maria! Se fosse lá o 
padre batia. Mas não tinha isso não, essas mulheres? Não iam não. 
Era pior do que você está imaginando. Elas não podiam... Não tinham 
liberdade nenhuma. Só tinha um restaurante na rua Coronel Antônio 
dos Anjos que recebia essas mulheres: o restaurante do Mestre 
Cuca. Eu não me lembro como chamava, mas era dele. Mas o 
acesso delas era a noite, terminava o trabalho delas, dava por 
encerrado quando caía o movimento (VADINHO, 2007). 

 

                                                             
1 Embora nas pesquisas anteriores (bacharelado e mestrado) usei a expressão mulheres que 
faziam uso do corpo como instrumento de trabalho para designar os sujeitos da prostituição 
feminina, neste artigo, optei por “mulheres de vida livre” com o intuito de dar voz ao imaginário 
social dos interlocutores, bem como expressar as suas subjetividades acerca dessa categoria 
de trabalho. Por uma questão didática as expressões entre aspas dizem respeito ora aos 
conceitos de estudiosos trabalhados neste artigo, ora às narrativas dos interlocutores. Por 
outro lado, as expressões em itálico consistem em uma ênfase as minhas interpretações, além 
das palavras que devem ser grafadas dessa maneira por serem de origem diferente da 
vernácula, segundo normas da ABNT. 
2
 Rapariga foi o nome que o pai de Macunaíma usava para referir-se às mulheres da Zona 

Boêmia. Contudo, o interlocutor da citação usava o termo “mulher de vida livre”. 



Nesta etnografia, as relações que se estabelece na cidade, nos espaços 

sociais e simbólicos designa o habitus como princípios geradores de práticas 

distintas e distintivas. Trata-se, portanto, de um processo responsável pelas 

ações dos atores sociais e a essência da integração do habitus no espaço 

social, pois, é na diferenciação das práticas, dos bens possuídos, das opiniões 

expressas e, sobretudo, das maneiras de agir, pensar e sentir que o habitus 

constitui-se em uma verdadeira linguagem com propriedades pragmáticas 

(BOURDIEU, 1996). Diante disso, o esforço é compreender a teia de relações 

que se estabelece no cotidiano mediante uma expressão corporal, um 

comportamento socialmente desejado, ou, ainda, roupas e assessórios que se 

veste, ou não. Logo, tais aspectos serão tratados, também, como uma 

socialização dos corpos das mulheres de vida livre e de família. Não obstante, 

a indumentária traz consigo conceitos que fogem as abordagens 

antropológicas de sistemas classificatórios de bens, herança da fase 

estruturalista da antropologia.  

 

Comportamento e indumentária  

 

Os indivíduos se relacionam segundo a forma que sua cultura lhes 

oferece, ou seja, de acordo com papéis construídos pelo imaginário social. 

Aquele que não se adequa aos padrões culturais nos quais se está inserido 

tornar-se-ia desqualificado e a sociedade passa a tratar disso como uma 

anormalidade. É a exceção que não se adaptou às formas tradicionais de sua 

cultura (MEAD, 1969). Nessas circunstâncias, os arranjos sociais são 

construtos de teia de significados e cada cultura ordena essa tessitura de 

maneira diferente, escolhe alguns novelos e ignora outros a fim de tentar 

padronizar comportamentos. A informação social de determinadas insígnias é 

reflexiva e corporificada, ou seja, (re)produz o que a sociedade diz a respeito 

de um indivíduo e o que ele próprio pensa de si. Um sujeito pode transitar de 

uma categoria a outra de “estigmatizados”, sendo que os normais podem 

deixar de sê-los na medida em que assumam qualquer tipo de comportamento 

considerado como desviante (GOFFMAN, 1988).  

O indivíduo desviante, em algumas áreas de comportamento agirá como 

qualquer cidadão normal, o desviante, nesse contexto, não está fora de sua 



cultura mas faz uma leitura divergente dos padrões sociais estabelecidos 

(VELHO, 1988). Portanto, o que se percebe, entre a maioria dos membros de 

uma sociedade, é a tendência em repudiar o diferente, mas as frustrações 

sofridas pelos “inadaptados3” muitas vezes não são percebidas pelo opressor. 

Berger; Luckmann (2001, p.230) descrevem a identidade como um 

instrumento passível de mutação, um devenir, isto é, não são fixas ou 

permanentes, como algo dado, elas estão sempre se constituindo; são plurais, 

múltiplas que podem, até mesmo, ser contraditórias; transcendem a ideia de 

uma mera representação de papéis. Logo, o mundo social influencia na 

consciência individual4 ou subjetividade do ator social. Sendo assim, “a 

identidade é um fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a 

sociedade”. Ocorre que, para Mead (1969), a sociedade faz algumas 

afirmativas e negações em relação ao sujeito daquilo que ele deveria ser. No 

entanto, o desajustamento não se processa em detrimento à fraqueza do 

indivíduo, mas na discrepância entre sua “disposição inata” e os padrões da 

sua sociedade. 

Goffman (1988), por sua vez, afirma que a cultura delega certos traços 

aos sujeitos que poderia ser encarado como uma imputação em potencial, ou 

seja, uma identidade social virtual, ao passo que a categoria de atributos, que o 

indivíduo prova realmente possuir, seria sua identidade social real. A sociedade 

tende a criar guetos aos portadores de um “estigma”. Entretanto, para Bhabha 

(1991), os conjuntos de atributos imputados aos sujeitos não constituem 

apenas numa imagem falsa, uma simplificação de uma identidade deteriorada. 

As insígnias são um conjunto marcações e ao se negar “o jogo da diferença” 

cria-se uma representação do sujeito em acepções de relações psíquicas e 

sociais. A prostituição, nesse contexto, surge como um fenômeno duplamente 

passível de controle: primeiro pelo comportamento da mulher desviante, 

segundo por sua indumentária. As normas do espaço citadino, o controle 

                                                             
3 “Qualquer indivíduo que, por disposições inatas ou acidente de uma educação, ou mediante 
as influências contraditórias de uma situação cultural heterogênea, foi culturalmente cassado, o 
indivíduo para quem as ênfases mais importantes de sua sociedade parecem absurdas, irreais, 
insustentáveis ou completamente erradas” (MEED, 1969, p. 277). 
 
4
 O conceito de consciência individual em questão diverge da teoria durkheimiana em que a 

consciência coletiva supera e reprime a individual. Nesse caso a subjetividade e a 
intersubjetividade do ator comanda as diretrizes de suas ações individuais e/ou coletivas. 
 



higienista sobre a disciplina urbana implicam a manutenção do decoro nas ruas 

mediante a normatização das vestimentas pautadas em preceitos discretos, 

higiênicos e civilizados (SANTOS, 1997). 

O conceito de civilização, observado por Norbert Elias (1990), exalta 

aquilo que a sociedade ocidental procura circunscrever e aquilo que se orgulha, 

a saber, a natureza de suas maneiras. A importância de tal aspecto revela-se 

em uma padronização da indumentária masculina e feminina que se projeta 

para o consumo da prostituição. Os trajes de homens e mulheres representam 

uma tessitura de expectativas que se espera de seus comportamentos, 

representam, ainda, traços distintivos entre os grupos sociais, das classes 

socioeconômicas, dos grupos de status, das classes etárias, dos gêneros 

(SANTOS, 1997). 

A respeito dos trajes dos homens e mulheres desta etnografia cabe 

algumas considerações acerca da territorialidade da prostituição: Zona 

Lafaiete, Zona de Zé Coco e Bonfim5. A Zona Lafaiete (1920-1960) abrigava 

casas de mulheres que se prostituiam sendo que essas tinham livre circulação 

nas ruas em que habitavam. A forma como circulavam nas ruas que residiam 

causava “incômodos e inconvenientes para a população”, pois, estavam 

localizadas no centro da cidade. A Zona de Zé Coco e Bonfim (1965-1980) 

consistiam em casa que ou as mulheres residem ou apenas trabalhavam. O 

formato do consumo dessas duas últimas zonas era, também, de “Boate” e não 

apenas “casa de encontro” como na Lafaiete. Outra distinção se faz necessária 

e que surgiu nas conversas com os interlocutores: todas as três zonas tinham 

casas tanto de mulheres “discretas”, aquelas que não ficam na porta da rua, 

quanto “escandalosas”, as que “pirraçavam as famílias”. Portanto, foram as 

casas que não “conseguiam manter as mulheres lá dentro” que foram alvo de 

perseguição, pelos gestores, polícia e famílias. 

Sendo assim, a ordem do decoro consiste em uma categoria relevante 

no processo de reconhecimento identitário da zona boêmia de Montes Claros, 

pois ao se deparar com as mulheres “despudoradas” os interlocutores 

transmitiram, como bem disse Leach (1978), as informações dos 

comportamentos que dão base ao costume. Traduziram, assim, categorias que 

                                                             
5
 Para entender a temporalidade de suas existências no MAPA 1, em anexo.  

 



exprimem ora a subversão, ora a adequação ao sistema simbólico dado à 

indumentária e ao comportamento de “mulher”. Aspectos esses visíveis, nos 

discursos narrados pelos interlocutores abaixo: 

Minha casa era boate, as outras não era não. Lá as mulheres eram 
muito bem arrumadas, bem vestida e elas não tinham isso de beber 
não. Mulher na minha casa não tinha o direito de tomar uma dose de 
pinga, nem cerveja nós não aceitávamos que elas bebessem. As 
mulheres usavam roupas longas, calça comprida, por causa das 
famílias. Saia? De jeito nenhum e tinha os policiais também (DONA 
FLOR, 2007). 
 
Esse mundo era delas. Elas eram livres para fazer o que queriam, 
andar como quisessem. Então as roupas eram muito sedutoras, muito 
nua, mas elas não viam com esses trajes nas outras ruas. Quando 
elas iam à rua, no comércio, na igreja, por exemplo, elas se 
comportavam como as pessoas de família. Elas tinham mais respeito 
e aquelas que conseguiam constituir família, elas conquistavam toda 
nossa amizade. A gente sabia quais eram aquelas que tinham um 
comportamento mais cuidadoso e aquelas que ficavam com muita 
extravagância, com muito decote porque não se usava isso na época. 
Moça de família que andava com as roupas muito decotadas, com 
peito de fora, ela era considerada uma mulher à toa. E tinha mais 
profissionalismo naquela época por causa disso. Era meio de 
sobrevivência. Então elas não bebiam, dificilmente sabia de alguma 
que bebia, que fumava que dava escândalo? Era uma ou outra. A 
maior parte eram mulheres que a gente sabia, se encontrasse na rua, 
elas se misturavam ao povo como igual, mas elas eram identificadas 
porque já eram marcadas, né? (IRACEMA, 2007). 
 
Uma coisa interessante, as pessoas que frequentavam esses 
ambientes tinham uma paixão por essas mulheres [de vida livre]. E se 
fala né? Esse país nunca vai dar certo porque cafetão apaixona por 
prostituta, traficante é viciado, pobre vota na direita e... puta goza (rs)! 
Fora do país, por exemplo Amisterdã tem várias zonas e as mulheres 
ficam sentadas e tem uma lista de tudo quanto é atividade que ela 
pode fazer. É uma coisa bem mercantilista mesmo, não tem nenhum 
tipo de afeto. E aqui em Montes Claros tem todo um ambiente... Da 
zona, é toda uma festa. Era um lazer, um ambiente de frequentar. Era 
um happing de encontrar para tomar cerveja, conversar. Era a forma, 
talvez, que os homens tinham para conversar. Conversar muito mais 
com as prostitutas que com suas próprias esposas (MACUNAÍMA, 
2007). 
 
No Beco do Maribondo [Zona Lafaiete] não era essas casas com 
essas coisas aqui não [nesse momento ela me aponta a mobília de 
sua casa, entre outros objetos]. Fazia movimento de mulher também, 
tinha até umas mulheres bonitinhas, mas não eram aquelas mulheres 
bem educadas, eram pé de chinelo... Mulherzinhas sem 
esclarecimento de nada, aquelas da roça, não sabiam se vestir... 
Mulher tudo valente, brigonas. Beco do Marimbondo era muito 
perigoso. Agora as da minha casa, as de Anália, Roxa, Zinha, 
Leobina, Dona Flor eram mulheres bem vestidas, educadas. Sabiam 
acompanhar um médico, um engenheiro em um restaurante. Naquela 
época mesmo os homens falavam: Ó chegou um tanto de menina 
bonita na casa de fulana e muitas dessas meninas, as de minha casa, 
eu arranjei casamento. (CAPITU, 2007). 
 
 



 
As mulheres tanto de família, como de vida livre, se vestiam de forma 
social, dificilmente você via uma mulher que não usasse roupa 
cumprida. Era saia e vestido, sapato de salto. As mulheres de família, 
Nossa! Se vestiam bem demais, qualquer pessoa que você tiver a 
oportunidade de entrevistar, os mais velhos, iriam dizer a mesma 
coisa. E sobre as de boate, as mulheres destacavam, era luxo 
mesmo. De bons costumes, eram muito bem educadas, era uma 
coisa linda, essas mulheres. Sapato de primeira qualidade e tinham 
um cuidado com os pés. Roupas muito chiques mesmo, elas se 
vestiam bem demais, joias, se entrasse em uma boate dessas de 
mulherio era como se tivesse entrado em um clube social chique. 
Todas muito perfumadas, a casa de Anália, de Dona Flor era cheio 
dessas mulheres, você já conversou com Dona Flor? Os homens: 
terno e gravata. Porque nessa época não existia ficar de camisa sem 
manga, não existia bermuda, era terno e gravata, usava muito terno 
branco, principalmente quem jogava baralho, terno branco e gravata 
vermelha, o lenço era vermelho e destacava na lapela (VADINHO, 
2007). 
 
Naquela época, não era igual hoje não, minha filha. Porque hoje as 
mulheres andam peladas. Naquela época eram muito bem 
comportadas, bem vestidas, vestiam vestidinho godê, outras vestiam 
cumprido e quando vestia mais curto era tudo fechadinho, ajeitado. 
Tinha gola Vestido batia na curva do joelho, esse era o modelo curto. 
Era muito difícil ver roupa dando aqui [me mostrou tocando a metade 
de sua coxa].  
Fernanda: E as mulheres da boate? 
Jacira: É. Eram delas que eu estava falando. 
Fernanda: E as que não era de boate. 
Jacira: Mas não tinha essa diferença não! 
Fernanda: E os homens?  
Jacira: Camisa esporte, não tinha muito luxo não, calça comprida, uns 
andavam de chinelo, outros andavam de sapato, era assim. Os 
fazendeiros, tinham muito dinheiro, esses eram chiques, chapelão na 
cabeça chegavam em minha casa contando gado, tomando cerveja e 
conversando. 
 

A indumentária, como se percebe nas narrativas, é um elemento 

simbólico fundamental na definição não só de classe, mas também de gênero. 

Roland Barthes (1967) argumenta que a moda consiste em um sistema 

relativamente fechado, pois representa “semanticamente” a maturação dos 

corpos sexualizados de homem e de mulher. As relações desiguais de gênero 

têm no corpo o seu primeiro suporte simbólico, “sobre o qual exerce-se uma 

vigilância severa ao tempo que é exibido. A indumentária traduz, então, como 

signo distintivo do lugar ocupado pelos diferentes corpos sexuados” (SANTOS, 

1997, p. 147). 

A ênfase em corpos bem educados é elucidada, por Gilberto Freyre 

(1987), como “modos de homem” e “modos de mulher”, anunciando a imagem 

de masculinidade e feminilidade estabelecidas nas projeções de 

comportamentos de todos os indivíduos. Diante disso, o traje, como explica 



Umberto Eco (1989, p.15) possui um valor significativo de comunicação e está 

assentado sobre códigos e convenções, muitos dos quais são fortes, 

intocáveis, definidos por sistemas de incentivos ou sanções. O adorno, 

portanto, vai além da textura das roupas, dos colares, pulseiras, lenços e 

chapéus, pois se estende ao comportamento, determinando-o e evidenciado 

marcas e distinções entre os grupos sociais. Tais substratos de territorialidades 

são atribuídos ao espaço social de homens e mulheres, como evidenciou 

Macunaíma: 

Os homens vestiam terno e chapéu, na minha infância. As pessoas 
se vestiam discretamente, mas a discriminação social era muito 
grade, era rico e pobre. Os ricos usavam ternos, ao passo que os 
pobres viviam parece com uma roupa de saco, estopa, uma coisa 
assim. O pobre muitas vezes andava descalços e muita gente tinha 
papo. E a cidade dividia muito pelas igrejas. Eu era ligado à Igreja 
Matriz, então, na Igreja Catedral a gente não ia. Tanto que as 
mulheres na igreja tinham que usar véu, todas elas. Já vi por diversas 
vezes padre colocando as pessoas para fora se tivesse de camisa 
sem manga. E pedia para retirar, assim, de forma autoritária, parava 
a missa e pedia para se retirar da igreja. As mulheres era saia bem 
abaixo do joelho. Lembro muito de coque. E quando se deslocavam, 
para viajar, todas colocavam lenços e óculos por casa da poeira. 
Eram todas muito discretas, sabe? Cores em tons pastéis 
(MACUNAÍMA, 2007). 
 

 

Devaneios finais: mulheres de família, mulheres de vida livre e homens da 

vida boêmia 

 

 A normalização dos corpos, através da indumentária e a regularização 

de sua visibilidade nos espaços públicos e privados, denota os marcadores 

social/sexual manifestos em arranjos simbólicos que envolvem o ato de vestir. 

Dessa feita, as roupas representam uma perspectiva não somente estética, 

mas, também, uma moral privada que estende-se ao espaço público: aquilo 

que convém e é conveniente. Assim, como um modo circunscrito aos 

comportamentos, os interlocutores projetaram suas vivências acerca da zona 

boêmia e para compreendê-las faz-se necessário conhecer o lugar de onde 

cada um se posicionou frente ao consumo da prostituição feminina em Montes 

Claros. 

Iracema, sogra de Macunaíma, nasceu em 1937 em Januária, porém 

sempre viajava com a família para Montes Claros até que 1945 mudou-se para 

a referida cidade. Sua mãe possuía uma chácara que fornecia frutas e verduras 



para serem vendidas no antigo Mercado. Entre 1960 e 1963, relatou-me a vida 

boêmia de seu irmão, bem como as advertências de sua mãe para “tomar 

cuidado com ele” no que tange ao uso de toalhas, objetos pessoais, pois o 

irmão apresentou, certa vez, sintomas de “doença de rua”. Mãe e irmãs tinham 

conhecimento da vida noturna que ele levava, além da fama de “mulherengo”. 

Inclusive “a mulher dele, tirou de lá (zona), apaixonou-se por ela. Viveu um 

tempo com ela lá porque tinha um sistema de que quando ficava com uma, 

aquela era mulher de fulano, ela não ficava com outros”. Na oportunidade, 

sugeriu-me que conversasse com outras pessoas sobre: 

[...] essa zona boêmia de Montes Claros, provavelmente vai encontrar 
coisas mais exatas porque a gente não podia nem sonhar em passar 
por aquelas ruas. Morria de medo! Sem nem saber o porquê, mas 
morria de medo! Hoje eu sei que é por causa das mulheres de vida 
livre. Eu acho que se você conversasse com Macunaíma... Ele sabe 
de tudo! Inclusive essa outra mulher que lhe falei... Outro dia 
estávamos indo para o sítio e contei a situação dela, do marido e 
Macunaíma logo disse: “Eu conheci demais, eles já estavam morando 
juntos, eu ia muito brincar com os meninos dele”. E Macunaíma dá 
notícia porque o pai dele frequentava esses trem tudo [zonas], ele ia 
demais com o pai dele também, as vezes até com o irmão (Conversa 
gravada em 18 de dez. de 2007). 

  

 
A distinção entre mulher de vida livre e de família emerge na 

subjetividade de Iracema ao indicar qual o locus passível de circulação dos 

gêneros. Assim, Iracema ocupava (e ainda ocupa) um espaço social que se 

designa adequado para uma mulher de família. Nele, o espaço social, os 

indivíduos se reconhecem naquilo em que se diferem ou se assemelham - 

crenças, mitos, comportamento, dentre outros – e integram os subespaços 

sociais (BOURDIEU, 1996). 

As relações sociais, nesse contexto, se constituem em campos de luta 

em que os sujeitos se aproximam ou se distanciam através do habitus. Não 

obstante, o espaço simbólico consiste em uma ideia de diferença, de 

separação, ou seja, num conjunto de disposições distintas e coexistentes que 

são exteriores umas às outras e definidas ou por sua exterioridade mútua ou 

por sua proximidade. Ao mesmo tempo que a territorialidade da prostituição era 

intangível para as mulheres de família, os homens de família que frequentavam 

a vida boêmia podiam transitar por esses espaços. Portanto, o uso, ou não uso 

de um determinado território apresenta-se como a primeira marca de distinção 



entre as mulheres de vida livre e as de família (GOFFMAN, 1998; VELHO, 

1988; Berger e Luckmann, 2001; Bhabha, 1991). 

Como mencionado acima, a conversa com Macunaíma foi uma 

indicação de Iracema. Natural de Montes Claros, nascido em 1945, a 

genealogia de Macunaíma ascende políticos de expressão em Minas Gerais e 

intelectuais conceituados no campo das Ciências Humanas no Brasil.  O 

próprio Macunaíma atribui o seu interesse pela vida boêmia da cidade às 

vivências de infância e às memórias de seu pai. Enquanto descrevia as ruas, 

as casas, desenhava em um papel e lamento por não ter guardado os 

manuscritos que exponho em forma do texto abaixo: 

Macunaíma: Tava aqui, a Praça de Esporte aqui ó! Tem a Casa 

dos Parafusos aqui, não tem? Aquele beco ali, certo? Aquela 
rua abaixo da Catedral, que tem hoje a Cemig, aquilo tudo era 
casa... Aquilo tudo era Zona, certo? E aquelas ruas para baixo 
ali. 
Fernanda: E as pessoas circulavam livremente nessas ruas? 
Macunaíma: As mulheres? Assim... Minha mãe, outras 

mulheres como ela, não passavam lá. Desviavam, né? E... 
Agora eu voltava do Colégio São José passando lá só para 
ficar vendo, sabe? É... Mas eu não saia a noite não, só via de 
dia. A mulheres, assim, muito despudoradas. De anágua... Ali 
nos passeios mesmo. Eu olhava, assim nos corredores aquele 
tanto de quarto, mas a gente olhava da rua, não tinha muro na 
época, né? Então se via, as moças, as mulheres cantando... 
Blusa meio aberta, ou sentada lixando o pé. Porque na época 
se você visse o joelho de uma mulher você enlouquecia. Então, 
são esses os lugares que eu lembro. Agora eu frequentei casa 
de mulher, mas aí é em 1963 e não na infância. Ah! Você sabe 
onde é a Autonort? Na Dulce Sarmento, pois é! Você subiu, 
chegou na Dulce Sarmento, você vira à direita, aí você passa 
pelo DER, onde se pega água. Aí você pega uma outra rua 
assim, sobe mais um pouquinho, perto de umas aroeiras, se 
você continuar nessa rua, ela vai sair lá nessa casa que eu 
frequentava, no Roxo Verde. E tinha Zé Coco! Que era atrás do 
Cine Ipiranga. Na Melo Viana tem aquele viaduto que sobe 
para ir para a TV Montes Claros, lá em cima. Aquela subida da 
TV Montes Claros, à esquerda, ali era Zé Coco! Mas eu nunca 
frequentei Zé Coco não. Já era uma... Prostituição mais... Mais 
barata, sabe? (Conversa gravada em 19 de dez. de 2007). 
 

Nesse contexto, compreender as diferenciações entre mulheres de vida 

livre e de família sob o prisma de Bourdieu (1998) representa uma construção 

imaginária acerca do eu e do outro. Leitão (2007, p.213), por sua vez, 

argumenta que o esse outro constitui-se mediante representações de um 

“exótico idealizado”. Portanto, “a construção do exotismo requer contato e 



sobreposição de mundos”. O exótico, nesse sentido, “está sempre situado, não 

no absoluto desconhecimento, mas na tensão entre conhecido e desconhecido, 

entre próximo e distante”. Em outras palavras, aquilo “que é estranho demais 

ou absolutamente desconhecido” arduamente poderá ser “fonte de exotismo já 

que, para que a elaboração de representações a respeito do outro aconteça, 

são necessárias pistas mínimas que conduzam o pensamento”. 

O interesse de conhecer as subjetividades de “donas de casa de mulher” 

levou-me a nove possíveis conversas. Contudo, cinco mulheres já haviam 

falecido e uma recusou-se a conceder entrevista. Assim, conversei com três 

mulheres que vivenciaram as relações na vida boêmia de Montes Claros: Dona 

Flor, Capitu e Jacira. Dona Flor nasceu em 1937 e mudou-se para Montes 

Claros em 1955, casada e com dois filhos pequenos, uma menina de dois anos 

de idade e um menino de sete meses. O casal trabalhava com o plantio de 

hortaliças, em uma pequena chácara no entorno de Montes Claros, porém não 

eram proprietários. Descontentes com vida no campo perceberam que a 

trajetória para a cidade seria uma alternativa para “melhorar de vida”, contudo 

em 1958 o marido de Dona Flor faleceu e a família passou por necessidades 

financeiras. Em 1958, Dona Flor já trabalhava com venda de “bibelôs” para as 

mulheres de vida livre na Zona de Zé Coco e nesse mesmo ano montou “casa 

de mulher”. Dois momentos, portanto, separam a vida de Dona Flor: um 

consistiu em suas vivências como mãe-esposa, mulher de família; o outro 

narrado após-viuvez quando era dona6 de casa de prostituição em Montes 

Claros de 1958 a 1970. 

Uma das perguntas que fiz aos interlocutores consistiu na existência ou 

não de lugares que as mulheres não poderiam frequentar, bem como aqueles 

no qual a circulação era permitida. Dona Flor extraiu de sua memória dois 

momentos: primeiro me descreveu onde levava os filhos para passear e ter 

momentos de lazer na matinê da Praça de Esportes e do Cine Ipiranga; depois 

relatou a territorialidade da prostituição da qual ainda não fazia parte: 

Tinha... Muito lugar que não podia ir... nas zonas! Assim, a gente 
passava e tinha que passar correndo com medo. E também esse 
povo era assim, a gente passava e as pessoas avisavam: “ali é a 
zona!” Mas homem, naquela época, para procurar mulher de vida 
livre era muito sigiloso. Ninguém podia saber porque se a mulher 
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[esposa, namorada], soubesse, se as moças soubessem, se fosse 
namorada largava na hora! 
Fernanda: Os rapazes procuravam as mulheres de vidas livre? 
Dona Flor: Mas era muito sigiloso! 
Fernanda: O que acontecia? Caso a família soubesse? 
Dona Flor: Não tinha casamento mais! 

 

A zona boêmia era um lugar onde mulher de família sequer passava 

pelas ruas compreendidas nos espaços de prostituição. Entretanto, as 

mulheres que se prostituíam transitavam “normalmente” pelas ruas de Montes 

Claros. O argumento em torno dessa proibição pautou-se no medo, na 

proibição dos pais, no aviso dos transeuntes, enfim todos alertavam as moças 

sobre a circulação nas ruas da cidade. A obediência às normas sociais era 

cumprida e não se questionava o porquê das restrições, simplesmente as 

obedeciam. Essa territorialidade da prostituição denota a diferenciação dos 

espaços sociais, bem como o reconhecimento do território e/ou os lugares 

frequentados por moças de família e de mulheres de vida livre. 

Assim, a representação das subjetividades acerca da territorialidade da 

prostituição feminina constituiu-se em marcadores das relações no espaço 

citadino e o consumo de determinada insígnia (a rua, por exemplo). Diante 

disso, o processo de territorialidade é dado pela sensação de pertencimento ao 

lugar, concomitantemente à construção identitária. Em se tratando de múltiplas 

identidades já não é possível conceber uma única insígnia como marcadores 

de distinções. Os sujeitos são dotados, portanto, dessa diversidade, ora 

transitam aqui ora acolá. Contudo, se determinadas insígnias se fazem 

necessárias diante do reconhecimento do território, lançar-se-á mão delas para 

que mais um atributo da territorialidade seja incorporado às distinções. 

Deste modo, quando me preparava para desligar o gravador, Dona Flor 

saiu para tentar convencer uma vizinha, que também foi dona de “casa de 

mulher”, a conversar comigo. No mesmo instante, a neta de Dona Flor, que 

sabia o motivo de minha presença na casa da avó, disse-me o seguinte: 

“Dizem que vó era muito bonita na época dela. Os homens falam! Na época de 

escrotidão dela!” Então perguntei: “Por que você falou época de escrotidão?” 

“Pra não falar da época dela de... Prostituta (risos)”! A narrativa da neta de 

Dona Flor converge para outro marcador da distinção comportamental visível à 

mulher de família: esposa/mãe (sexualidade sadia). A “escrotidão” (sexualidade 



doente) é, para os médicos higienistas, a forma anti-higiênica da mulher, pois 

não cumpre as tarefas familiares que lhes era atribuída uma vez que se 

entregava aos prazeres do mundo, à vaidade do corpo e ao gozo do sexo. 

Longe de qualquer inferência que adjetivasse a fala de Dona Flor em 

contraposição a de sua neta, pensar a “escrotidão” mencionada à luz dos 

discursos higienistas traz à baila o motivo apresentado por Dona Flor para 

fechar sua “casa de mulher”: “os filhos foram crescendo... Vieram os netos... E 

aí eu já tinha conseguido comprar essa casa aqui”. Costa (1983, p.266) atribui 

aos discursos médicos higienistas uma percepção corrompida da moral 

feminina que se projeta na “mulher perdida”. Primeiro em função da exibição de 

seu comportamento sexualmente descontrolado, “mantendo relações sexuais 

por dinheiro e entregando à masturbação, à sodomia e as práticas antinaturais 

do gênero”. Em segundo lugar a mulher pública era “incorrigivelmente 

irresponsável para com a vida dos filhos. Costumava abortá-los; abandona-los 

à Roda; expô-los à imoralidade de sua vida perversa não amamentá-los, e o 

que é pior, quando o fazia, envenená-los com o leite corrompido por doenças 

venéreas”. Por último, “a perdida era acusada de amar o luxo e a ociosidade. 

De não exercer nenhuma profissão útil nem pensar no futuro”. 

A relação do centro da cidade com a prostituição feminina é traço 

marcante nas memórias dos interlocutores e Jacira é a única que realmente 

esteve o tempo todo no território reconhecido como centro7. O ano de seu 

nascimento é 1925 e sua trajetória perpassa a naturalidade em Urandi/BA, 

Fernão Dias/MG, Coração de Jesus/MG até se mudar para Montes Claros, em 

1935. O atual marido de Jacira acompanhou a nossa conversa por quase uma 

hora, das três que tenho gravada. Foi quando percebi que as narrativas 

referiam-se à temporalidade de seu casamento com o segundo cônjuge e 

traçamos, portanto, na ausência dele, um novo diálogo. Jacira relatou-me que 

abriu sua “pensão” logo após o falecimento de seu primeiro marido. Nesse 

momento, a casa de Jacira era uma pensão que fornecia alimentação para 42 

soldados durante o dia e a casa que servia de boate somente à noite, 

compondo, então, o cenário noturno da zona boêmia. Diferentemente da casa 

de Dona Flor, pois nessa as mulheres residiam no mesmo local onde exerciam 
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a prostituição. Contudo, na presença do companheiro, Jacira afirmou que tinha 

uma “pensão familiar, inclusive tinha um sargento que morava em minha casa”. 

Na década de 1970, Jacira mudou-se para a rua Melo Viana, nas 

proximidades da Zona de Zé Coco, a casa já contava com 16 mulheres que só 

faziam o que ela “mandava” e cada qual tinha um quarto para si, “sua cama”, 

“tudo separadinho”. As vezes chegava alguém lá e falava ‘me dá uma cerveja 

aí’. Ia tomava a cerveja. Outros, pediam tira-gosto e eu fazia. Pagavam 

direitinho, cerveja, tira-gosto. Aí falavam ‘chama as mulheres para vir beber, 

comer, rodava assim na mesa”. A mudança para a rua Melo Viana remonta um 

novo cenário no consumo da prostituição em Montes Claros. As relações 

sociais estabelecidas nas ruas e suas formas permitidas, ou não de circulação 

apresentam um outro contexto na década de 1970, pois as normas proibitivas 

já não eram mais tão rígidas. Jacira descreve que podia ir ao mercado 

“tranquilamente” e “sozinha, na hora que eu fazia a feira pagava um menino ali 

e me ajudava a levar a feira.” 

Portanto, ocorreu em Montes Claros um consentimento social do 

consumo da prostituição. Isso porque, para Macunaíma, as moças de família 

foram consideradas como um ser “intocável”, ao passo que a satisfação sexual 

dos homens era sanada, ou com mulheres de classe menos favorecida ou com 

prostitutas. Não obstante, em todas as conversas, as relações sociais e 

sexuais mantidas no território da prostituição foram consideradas como 

“discretas”, pois, os homens respeitavam as esposas e a sociedade. Por 

conseguinte, os homens que consumiam a prostituição não torvam público a 

sua presença naquele espaço.  

O território de consumo da prostituição foi (re)produzido, em Montes 

Claros, concomitantemente, por três motivos principais: o desenvolvimento 

econômico de Montes Claros; o controle do Estado; e os valores morais 

vigentes compreendidos entre 1940-1970 (LIMA, 2008). Assim, os espaços 

sociais e simbólicos tornaram-se um fator para a demarcação e delimitação de 

fronteiras entre os territórios das famílias e da zona boêmia. Portanto, as 

mulheres que se prostituíam foram arremessadas para a periferia da cidade, 

sendo que a construção social de “estar na periferia” tem por desígnio “estar à 

margem da sociedade estabelecida”. Em outras palavras, a territorialidade da 

prostituição, bem como as mulheres de vida livre, foi alocada em uma posição 



hierarquizada de não pertencimento a uma determinada localidade, qual seja, a 

central. 

Nesse contexto de deslocamento do consumo da prostituição, Capitu 

abriu casa de mulher no final da década de 1960 cuja oferta de serviço é 

remanescente da Zona do Bonfim. Natural da Paraíba e nascida em 1939, 

Capitu é uma das mais antigas donas de casa de mulher de Montes Claros e 

que é locus de consumo da prostituição atualmente. O acesso à Capitu foi 

abstruso, em relação às demais entrevistas. A primeira vez que fui à casa da 

entrevistada, em 2006, estava acontecendo uma festa. Sendo que a minha 

entrada somente foi possível mediante intervenção de uma pessoa que 

frequenta o estabelecimento, esse é registrado como bar e restaurante. Capitu 

permaneceu na cozinha preparando tira-gosto durante a festa e quando queria 

conversa com seus amigos, pedia alguém para chamá-los. Conheci Capitu, 

somente quando fui embora do estabelecimento. Na oportunidade 

apresentaram-me e relataram sobre o meu trabalho. Retornei outras vezes, 

mas Capitu, que não deixa estranhos entrar na sua cozinha, sempre se 

despedia com a promessa de conceder-me entrevista. Por fim, em 29 de 

dezembro de 2007 Capitu procurou-me e conversamos em sua sala de visita 

que por diversas vezes me mostrava a mobília antiga que acompanhava desde 

a época que não “mexia com casa de mulher”. 

A emoção nos olhos de Capitu era visível aos meus quando se levantou 

para buscar sua carteira de trabalho e me mostrar os registos nela contido 

sobre o ofício de cozinheira, exercidos anteriormente, em hotéis “famosos” em 

Montes Claros. Com a mesma emoção, disse-me: “já cozinhei para Juscelino 

Kubtischek, na casa de Dr. Luiz de Paula [...] foi comida simples mesmo, ele 

não era cheio de frescuras não... Era humilde também. Cozinhei, uma carne e 

feijão, foi uma coisa assim, comidinha de Minas”. Sobre o “dom” para cozer 

alimentos eu já tinha sido advertida pela esposa de Macunaíma: “se vocês 

forem a casa de Capitu e não trouxerem bobó de camarão para mim, eu nem 

deixo você ir! Ouviu Macunaíma? Quer saber, eu vou é ligar para Capitu e dizer 

para ela mandar para mim porque não dá para quem quer de tão gostoso”. 

No que diz respeito à casa de Capitu, o lote parece ter mais de 360m e é 

dividido em um espaço privado com três quartos, dois banheiros e sala, onde a 

interlocutora vive; um entre-lugar, a cozinha que só entra convidados em dias 



de atendimento; e dois espaços “públicos”, tais como a varanda - terreno que 

cabem aproximadamente dez automóveis de porte médio - e os dois quartos 

estilo “Motel”, contendo uma cama redonda de alvenaria, tolhas brancas, dois 

chinelos de tamanhos diferentes (masculino e feminino), frigobar abastecido, 

televisão com controle remoto e  banheiro. 

A circulação das mulheres de vida livre em Montes Claros, foi descrita 

ora como permitida, ora como não permitida. Porém, algo em comum surgiu 

nas narrativas, a saber, um espaço que “era delas”, onde podiam ficar nas 

calçadas, por exemplo, de forma descontraída. E são exatamente essas ruas, 

que abrigavam as “casas de mulher”, onde as mulheres de família não 

poderiam circular: a zona boêmia. Então, como as mulheres de vida livre 

faziam as compras domésticas e pessoais? Emerge, nesse momento a 

imagem do motorista que discorrerei a partir das memórias de Vadinho que 

nasceu em Montes Claros, no ano de 1938. 

A profissão de Vadinho era “motorista profissional”, hoje aposentado 

trouxe recordações de seus trabalhos como mecânico, ainda na adolescência. 

As descrições desse interlocutor mencionavam o cotidiano da cidade entre 

1945 a 1970 de forma a vislumbrar o “atraso da cidade em todos os sentidos: 

ruas, energia, saneamento básico, ausência de carros, poucas residências com 

telefone e ínfimas atividades de lazer”. O lazer para os homens consistiu, 

assim, em um espaço adscrito à zona boêmia, como se observa em seu 

discurso: 

As 22h abria a boate, até essa hora a gente estava namorando 
porque os pais aceitavam a gente namorar só até essa hora dava o 
horário tinha que ir embora. Então o que a gente fazia? Ia para a 
boate e quase todas as mulheres tinham um amante lá, só que o 
amante deixava a mulher trabalhar. Agora essas mulheres da boate 
eram tão educadas e bem arrumadas, até o quarto delas eram 
chiques. Dona Flor ganhou aquele apelido que te falei porque ela 
trabalhava na boate e vendia roupas, [adornos, etc.]. Então, eram 
para essas que eu dirigia quando elas queriam fazer o mercado, 
frutas, essas coisas, para não dá motivo sabe, elas eram discretas, 
diferentes daquelas que acabaram indo para Zé Coco (VADINHO, 
2007). 
 

A importância de Vadinho para a manutenção do sigilo que envolviam as 

mulheres de vida livre da “alta society” foi reconhecida nas narrativas de Jacira, 

Dona Flor e Capitu que por muitas vezes fizeram uso do seu “carro de aluguel”. 

Logo, a prostituição como um fato pertinente à antropologia do consumo amplia 



a ideia do próprio consumo, ou seja, para além da troca mercadológica 

efetuada pela antropologia estruturalista, assunto aqui já pontuado. Nesse 

sentido, o consumo estende-se à forma como os homens de vida boêmia, as 

mulheres da vida e de família se relacionavam com o mundo, exteriorizando, 

portanto, suas identidades uns para com os outros. Além disso, teceu-se os 

novelos desejados mediante a valorização ou desvalorização das identidades 

que compunham a zona boêmia. 

Assim sendo, pude perceber dois tipos de consumo retratados na 

prostituição etnografada: um “escandaloso” e outro “recatado”. Nesse ponto, se 

torna interessante perceber que o próprio consumo do espaço, permitido pela 

sociedade, foi construído a partir de como as mulheres de vida livre consumiam 

os adornos e insígnias a partir de seus comportamentos. A indumentária, nesse 

contexto, remete-se ao uso e não uso de roupas “recatadas” e comportamentos 

socialmente desejáveis que estão para além da representação estética das 

roupas. Nessa direção, a ideia de inserir a trajetória histórica da territorialidade 

da prostituição em Montes Claros, embora arriscada, se pauta nesse preceito. 

Isto é, o consumo de indumentárias e comportamentos que afastavam cada 

vez mais um determinado tipo de prostituição (Zona Lafaiete) do imaginário 

ideal de mulher de família. Diante disso, as mulheres de vida livre cujo 

comportamento afastava-se do modelo “ideal de mulher higiênica” fez com que 

a sociedade não permitisse mais o consumo de um espaço. Nesse caso o 

espaço central que no contexto histórico em pauta era familiar. Por fim, a partir 

do adorno e para além dele consegui perceber como foram marcadas as 

identidades, os comportamentos, o “aceitável” e o “não aceitável”, visto que à 

prostituição recatada foi concedido o direito de continuar consumindo o centro 

da cidade. 

 



 

Mapa 01 – Trajetória da migração das Zonas de Prostituição na 
cidade de Montes Claros: Zona Lafaiete na década de 1920-1940, 
Zona Lafaiete na década de 1950-1960, Zona de Zé Coco de 1965-
1970 e Zona Bonfim 1970-1980. 
Fonte: Lima, Fernanda Veloso, 2008. 
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