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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação analisa como a moral foi construída pelos discursos de autoridades 

jurídicas, policiais e políticas e como eles se apresentam nos relatos das mulheres, em 

Feira de Santana, nos anos 1960 a 1979. Neste período, as transformações urbanas foram 

intensas e exigiam do poder econômico e político do município normas rígidas de conduta 

que garantissem os benefícios do desenvolvimento da cidade para a elite. Ao mesmo 

tempo, a instauração pelos militares do regime ditatorial, em 1964, provocou alterações na 

ordem da cidade pautadas nos ideais desenvolvimentistas, buscando a implantação de 

indústrias, bem como a urbanização, o que contribuiu para a desagregação da maioria dos 

bordéis do centro, e a transferência da feira livre para a central de abastecimento. 

Discursos moralistas eram divulgados pelos jornais locais da época que utilizavam 

argumentos respaldados pelos ideais de civilidade para sustentarem as modificações 

urbanas. A moral, a ordem, o progresso, o civismo e o amor à Pátria eram elementos 

necessários para que esse objetivo fosse atingido. O cotidiano das mulheres feirenses, das 

populares às da elite, foi perpassado pelas normas de conduta. As relações amorosas, 

familiares e sociais foram tensionadas por atitudes de mulheres que transgrediam e 

ressignificavam as noções de moralidade. Em meio a um espaço em transformação 

entrecruzada pelas relações de poder, os discursos normatizadores eram reproduzidos, 

também pelas mulheres, que, mesmo ao ressignificar e/ou transgredir o código, em 

contexto específico, como mães e esposas, reproduziam a norma que as vigiavam e 

puniam. Dessa forma, os discursos analisados, construídos sobre os valores morais, 

basearam a conduta feminina na cidade de Feira de Santana. Foram utilizados os 

referenciais teóricos da análise do discurso, da história oral e da teoria do standpoint, cujo 

foco possibilitou visualizar a perspectiva das mulheres sobre suas histórias. Como 

ferramenta de pesquisa foram empregadas as técnicas das entrevistas abertas, análise de 

processos-crimes, o Código de Posturas do Município, jornais, além de outras fontes que 

subsidiaram aspectos do cotidiano das mulheres, suas experiências e vivências e as formas 

como deram um novo sentido ao código de conduta.  

 

Palavras-chave: Moral. Discursos. Relações de Gênero. História. Normas de Conduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation analyses how the moral was built in Feira de Santana by police and 

political authorities discourses and how they are presented in women‟s accounts between 

the years 1960 and 1979. In this period, the urban changes were strong and required from 

economic and politic power of the city inflexible standards of conduct of the town that 

assured the benefits of city‟s development to upper crust. At the same time, the 

implementation of a dictatorial regime by the military in 1964 caused changes at the 

organization of the city based on developmental ideals, seeking to implement industry and 

urbanization as well. It contributed to the breakdown of most of the brothels downtown, as 

well as the street market changing to the supply center area. Moralist discourses were 

disclosed by the local newspapers of the time which used arguments supported by the 

ideals of civility to support the unban changes. The moral, the order, the progress, the 

civism and the love to the motherland were necessary elements for this goal to be 

achieved. In this context, the Feira de Santana women‟s daily lives, from the popular to the 

elitist ones, was passed by the standards of conduct. The love, family and social relations 

suffered tensions because of the attitudes of women that trespassed and changed their 

understanding upon the notions of morality, giving new meanings. In a space in 

transformation surrounded by the power relations, the discourses constructed to 

standardize were reproduced, also by women that trespassed or gave new meanings to the 

rules in a specific context, but as mothers and wives reproduced the rules that watched and 

punished them. This way, the discourses analyzed, elaborated over the moral values, based 

on, at the time, the female behavior in Feira de Santana. As methodology of the research, 

the theoretical references used were the discourses analysis, the oral history and the 

standpoint theory, whose focus allowed to visualize the perspective of women about their 

history. The research tools used were the techniques of open interviews, analysis of crime-

processes, the Código de Posturas do Município, newspapers, besides other resources that 

made possible to show women‟s daily lives aspects, their experiences and customs and the 

ways that they gave a new sense to the code of conduct. 

 

 

 

Keywords: Moral; Discourses; Gender Relation; History; Standards of Conduct. 
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Mulheres, espaços públicos, contextos políticos e socioeconômicos, instituições 

jurídicas e religiosas, esses elementos apresentam-se, aparentemente, sem nenhuma 

ligação, mas um olhar mais atento e crítico, perceber que entre eles há um vínculo presente 

nos discursos que marcam a história de uma comunidade e das personagens que se 

entrecruzam em qualquer realidade social, como no caso da cidade de Feira de Santana, 

Bahia, nos anos 60 e 70 do século passado. Ao estudar a produção e reprodução do 

discurso moralista em Feira de Santana-BA nesse período, é preciso ter como referência o 

período do regime militar no Brasil, para identificar possíveis mudanças no discurso moral 

ou em outros elementos da temática. O final dos anos 70 foi o momento em que as 

principais características do discurso da moral e da proposta de modernização foram 

divulgadas, além de marcar o início do processo de redemocratização política.  

Muitas perguntas delinearam o percurso, mas a principal delas remete-se aos 

sujeitos envolvidos: quem são essas mulheres: as pobres e as ricas, as letradas e as 

analfabetas, as moradoras das zonas urbana e rural? Por que algumas delas se prostituíram, 

enquanto que outras fugiram ou esconderam-se em casamentos? Seja como for, todas elas 

foram “marcadas” em seus corpos, em suas identidades, simplesmente por serem mulheres.  

Um discurso moralista as unia. Tratava-se de um código de conduta austero, 

fechado, regulado pelos poderes constituídos pelos homens, sejam eles revestidos de poder 

legitimado ou não. Analisar os discursos moralistas vigentes na conhecida Princesa do 

Sertão,
1
 disseminados nas instituições jurídicas, na Igreja e no Poder Público, implica em, 

também, discutir o que seria uma moral que perpassa o cotidiano das pessoas, bem como o 

alicerce de legitimação dos discursos das instituições que a legitimam.  

Nas fontes pesquisadas (processos-crimes, jornais, fontes orais, código de conduta), 

as normas de moralidade se revelaram norteadoras da sociedade. Se elas são uma 

construção, e não realidades naturais, como aparecem no trato cotidiano, o objetivo desta 

dissertação é se não desconstruí-las, pelo menos explicitar as suas bases constitutivas. 

Como resultado desnuda-se os discursos normatizadores e sustentadores das relações de 

poder assimétricas, visto que eles foram utilizados como ideal a ser alcançado, 

influenciando a vida das mulheres da cidade de Feira de Santana. 

                                                 
1
 Nome dado por Ruy Barbosa quando esteve em Feira de Santana durante sua campanha para presidente. 

Ver também OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. De empório à Princesa do Sertão: utopias 

civilizatórias em Feira de Santana (1893-1937). Salvador: UFBA, 2000. (Dissertação de Mestrado). 
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Os discursos, construídos no século XIX,
2
 respaldaram os valores correntes até o 

século XX, com reserva às peculiaridades de cada período. Ao averiguar os valores, idéias, 

aportes e a perspectiva da moral nos finais do século XX, percebe-se que são os mesmos 

dos meados do século, porque não há uma estrutura de pensamento diferenciada, porém 

existem expressões e vivências distintas. Os discursos moralizadores apresentam-se, na 

estrutura dicotômica, como bem-mal, puro-impuro, subjetividade-objetividade, bondade-

maldade, ordem-desordem, escuro-claro,
3
 exemplos que sistematizam a exclusão e a falta 

de uma relação equitativa. Essas valorações partem de um referencial de um grupo 

interessado em vantagens nas relações de poder e, para tanto, utilizam-se dos discursos 

moralizantes para se sustentarem nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. 

O binômio representado pela dominação - subordinação também é fruto dessa 

estrutura de pensamento. Cotidianamente, as pessoas se expressam através dessas 

dimensões idealizadas e bipolarizadas, como se fossem naturais e não uma construção 

sociocultural. A evidência, aqui, é para o aspecto cultural, que mascara essas estratégias, 

que as naturaliza, tornando-as, portanto, imutável, cuja dimensão está naquilo que não 

pode ser alterado, pois é o chamado destino e, desta forma, estilhaça as possibilidades de 

fazer diferente e alimenta, no cotidiano, o conformismo e a inércia.   

A possibilidade de transformação se dá por via da cultura, a partir das observações, 

das contradições e das experiências, que são por si só, específicas. Questões trazidas sobre 

o estabelecimento de valores auxiliam a pensar como a moral é construída historicamente a 

partir de interesses de um grupo em detrimento de outro e de relações de gênero, classe e 

raça.  

Ao pensar a genealogia da moral, Nietzsche
4
 afirma que os binômios bem e mal e 

bom e mau surgem de alguma maneira a partir de interesses: uma vontade de poder 

influenciar as decisões, as criações e os comportamentos estabelecidos naqueles que se 

quer subordinar. Questiona-se, então: qual é, definitivamente, a origem da idéia do bem e 

do mal na atualidade? Nietzsche, entretanto, é bem mais intencional quando pergunta: “De 

que modo inventou o homem essas aparições, „o bem e o mal‟?” Diante dessas perguntas, a 

idéia de construção fica mais explícita. O bem e o mal é que valoram o código de conduta, 

a partir dessa perspectiva, é uma construção: o bem é construído como o valor superior ao 

                                                 
2
 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1997. 

3
 NIETZCHE, Friedrich. A genealogia da moral. São Paulo: Escala, 2005. 
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mal “no sentido do progresso, da utilidade, da possibilidade do desenvolvimento ao tratar-

se do homem em geral (inclusive do futuro do homem), um „super-homem‟. Ao bem são 

atribuídas características positivas e divulgadas como se fossem verdadeiras, padrões de 

comportamento desejado são estabelecidos por quem a os definiu.  

Os códigos de conduta são estabelecidos para dominar e disciplinar, porém, para 

aquelas (es) que estão na condição de dominados, os aportes da experiência possibilitam 

estratégias que burlam as regras. Para aquele que pretende influenciar na sociedade, os 

discursos normatizadores servem de instrumentos para legitimar suas ações, pois a moral 

foi construída como base irrefutável de civilização. Ou seja, ela passa a ser finalidade e 

condição preponderante para se considerar algo legítimo e idôneo, e o julgamento em 

qualquer esfera se dá a partir desse aporte.  

Nesse sentido, foram analisadas as noções de conduta construídas historicamente, 

entendendo que o indivíduo se situa em relação aos costumes e normas do seu mundo, no 

qual foram enfatizadas em duas dimensões: a formal e a processual
5
, constituídas 

discursivamente e que se infiltram nas práticas sociais, tomando uma dimensão 

generalizante e homogeneizante - não que o seja, mas há ressignificações de costumes e 

noções de valores que se expressam na resistência e contestação dos padrões estabelecidos.  

Os valores construídos incutem uma noção de honra
6
 feminina e masculina, 

condicionada às relações de gênero. Essas são instituídas sob uma conjuntura desigual de 

poder na sociedade entre os sexos, que comporta desigualdades em todos os meandros da 

vida. Esses ideais são construídos e reconstruídos a depender dos interesses de grupos 

dominantes de cada época, assessorados por instituições de poder que legitimam o discurso 

dominante.  

As diversas instituições na sociedade apregoam o discurso de conduta como 

„legítimo‟ e „verdadeiro‟, produzindo e reproduzindo as noções de honra das mulheres e 

dos homens e de comportamentos em nome de uma civilidade. O discurso promulgado 

utiliza-se de uma estrutura polarizadora da linguagem entre o positivo e o negativo. A 

moral, a honra, a ordem e a civilidade são estabelecidas no simbolismo como positivo, 

                                                 
5
 RODRIGUES, Alexnaldo Teixeira. Afinal, para que educar o Emílio e a Sofia? Rousseau e a formação da 

moral. Salvador: UFBA, 2007. (Dissertação de Mestrado) 
6
 A palavra „honra‟ está sendo utilizada, neste contexto, em concordância com o sentido da época – estava 

condicionada à sua virgindade física, ao rompimento do hímen, sua dilaceração, o que implicaria no 

desvirginamento moral das moças. 
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associado a uma vertente do bem; a desordem, o imoral, a incivilidade e a desonra são 

associadas ao pólo oposto; portanto, ao negativo, àquilo que é mau.  

Através dos discursos moralistas, é possível analisar as relações de gênero que 

permeavam os costumes, os comportamentos, as normas, os padrões sexuais, para 

contrapô-los às vivências e resistências presentes no cotidiano. Apesar do estabelecimento 

de normalizações e disciplinarizações, as vivências comportam particularidades e 

ressignificações das idéias impostas em “maneiras de fazer” próprias. As lutas no espaço 

do micro se dão entre uma textura não homogênea em confronto com um padrão que se 

pretende hegemônico e as ações que se desviam desses modelos e criam sua própria 

história. 

A produção dos discursos se dá através das instituições que dão status de verdade e 

legitimam as idéias, resultando numa inquietação que Foucault
7
 expressa sobre o controle 

do discurso que não está em nossas mãos, mas é pronunciado em uma realidade material, 

contextualizada, que ecoa perigos e poderes em um cotidiano de “lutas, vitórias, 

ferimentos”. São palavras de uma duração “que não nos pertence”, mas que se constitui em 

um perigo que se propaga na sociedade. 

A leitura crítica mostra o que está oculto e possibilita agir socialmente para 

produzir mudanças e favorecer os que estão em posição de desvantagem. Para tanto, foram 

utilizados alguns elementos da Análise Crítica do Discurso, como a metáfora, o 

vocabulário, a prática social e a ordem do discurso em Fairclough em diálogo com 

Foucault.
8
 

A análise do discurso possibilitou a utilização de elementos que auxiliaram na 

desconstrução das imagens fixas dentro de uma leitura a partir dos estudos de Fairclough e 

Foucault. A Análise Crítica do Discurso de Fairclough
9
 fundamenta-se na desconstrução de 

formações discursivas que justificam a naturalização de assimetrias das relações de poder. 

Os discursos que perpassaram a modernização estavam alicerçados na moral cristã, 

responsável pelo processo de estruturação de noções dicotômicas: mulheres honestas e 

desonestas, parâmetro para vigiar e controlar a organização social feirense. 

                                                 
7
 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 02 de 

dezembro de 1970. São Paulo: Loyola, 2002, p. 09. 
8
 RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane. Análise do Discurso Crítica. São Paulo: Contexto, 

2006, p. 22. 
9
 RESENDE, op. cit. 
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O estudo aqui desenvolvido tem como fundamento a História Social, na qual os 

sujeitos e seu cotidiano são considerados e lidos a partir de categorias de análise 

relacionais, bem como a utilização do gênero como uma categoria de análise crítica dentro 

de uma perspectiva, standpoint
10

 e que, a partir do ponto de vista das mulheres, suas 

experiências e vivências, podem ser analisadas. 

A História, em meados do século XX, foi reescrita para absorver as novas 

demandas sociais e as propostas de pensadores críticos da História dos grandes heróis e 

marcos. Os estudos sobre as mulheres e a possibilidade de escrita de suas histórias 

provocaram a utilização de novos instrumentos que subsidiassem um olhar diferencial. O 

gênero surge para instrumentalizar essa escrita da História e tentar superar uma série de 

problemas emergentes dos movimentos de mulheres.
11

  

A categoria ”gênero” para esta análise se faz necessária para desconstruir relações 

entre os sexos pautadas em hierarquias e noções dicotômicas. Segundo Scott,
12

 o gênero é 

encontrado em muitos lugares, fazendo parte de um processo de construção no qual, em 

seu bojo, encontram-se as lutas de poder. Para encontrar as questões de gênero na História, 

são necessárias uma nova explicação, mais textualizada, e a apreensão dos significados 

através do contraste do que está explícito e do que está implícito.  

Para Sardenberg,
13

 um recorte de gênero na análise das produções de experiências 

distintas revela memórias em campos discursivos das versões femininas e masculinas. 

Através da análise de gênero, juntamente com a oralidade, foi elaborada uma interpretação 

da discussão dos contadores dessa história, sem pretender afastar o narrador de sua visão, 

pois ela está carregada de subjetividade, inerente ao ser humano. Nesse movimento de 

                                                 
10

 HARDING, Sandra. Ciência y feminismo. Madrid: Morata, 1996. 
11

 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Revista Educação e Realidade, Porto 

Alegre, p.5-22, jul/dez. 1990. Ver também MATOS, Maria Izilda. Estudos de gênero: percursos e 

possibilidades na historiografia contemporânea. Cadernos Pagu. n.11, Campinas, 1998, p. 67-75; 

ESCANDÓN, Carmen Ramos. Historiografia, apuntes para uma definición em feminino; LEYDESCORFF, 

Selma. Política, identificación y escritos sobre la Historia de la mujer. In: ESCANDÓN C. R. (Org.) Género 

e historia. México: Instituto Mora/UAM, 1992, p.86-98; SOIHET, Raquel; SOARES, Rosana; COSTA, 

Suely (Trad.) A História das mulheres. Cultura e poder das mulheres. Ensaio de Historiografia. Revista 

Gênero. NUTEG – v. 2, n. 1 (2 sem, 2000). Niterói: Editora da UFF, 2000, p. 7-30; ESCANDÓN, Carmen 

Ramos. La nueva história, el feminismo e la mujer. In: ESCANDÓN, C. R. (Org.) Género e história. 

México: Instituto Mora/UAM, 1992, p.7-37. 
12

 _____ Joan W. Prefácio. A gender and politics of history. In: Cadernos Pagu: desacordos, desamores e 

diferenças. Campinas (3) 1994, p. 11-27.  
13

 SARDENBERG, Cecília M. B. O gênero da memória: lembranças de operários e lembranças de 

operárias. In: PASSOS, Elizete, ALVES, Ívia; MACEDO, Márcia. Metamorfose. Gênero na perspectiva 

interdisciplinar. Salvador: NEIM/UFBA, 1998, p. 147-264. 



20 

 

contar e recontar,
14

 são esmiuçadas a narrativa e toda sua subjetividade para enriquecer os 

resultados da pesquisa. 

O gênero é uma construção social de caráter relacional, que mostra como os 

estereótipos, as identidades e as sexualidades são construídos a partir de uma dada 

realidade social, e, portanto, passível de ser transformada, ressignificada. A análise foi 

direcionada para a moralidade instituída naquele momento, a fim de destrinchar os efeitos 

desse discurso nas vivências e experiências das pessoas mais pobres, principalmente das 

mulheres, com atenção específica para as ressignificações da moral no âmbito dos espaços 

de desvio, como nas zonas de prostituição, onde os códigos estavam sob os ditames do 

cotidiano.  

Segundo Dias
15

, o estudo do cotidiano aponta para o vir a ser, descobrindo ângulos 

de estudos imprevisíveis, resvalando por fímbrias e abrindo para conhecimentos novos. É 

mais uma forma de apreender o objeto como parte do mundo e não o inverso, para tentar 

também apreender as subjetividades. O elemento subjetividade, longe de ser um problema, 

é fator que enriquece a pesquisa, tendo o pesquisador o cuidado de não interferir na 

interpretação proposta pelo narrador de seu próprio relato, que está carregada de 

subjetividade.
16

 

Através de entrevistas e de outros documentos, além de fontes bibliográficas, 

busca-se contextualizar a influência das transformações urbanas na prática da prostituição, 

no cotidiano do meretrício e as formas de sua apresentação neste cenário. Entendemos que 

as mulheres se fazem mais presentes nessas fontes do que nos documentos escritos e que a 

História atual pode ser feita com fontes orais.
17

 Elas são importantes dentro de um 

processo de percepção do outro, que valoriza o indivíduo e suas experiências e a própria 
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 PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os fatos: narração, interpretação e significado nas memórias e nas 
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 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Novas subjetividades na pesquisa histórica feminista: uma hermenêutica 

das diferenças. In; Estudos Feministas. vol. 2, 2/1994, p. 373/386. SCOTT, Joan W. El problema de la 
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 PORTELLI, op.cit. 
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 DE CASTEELE, Sylvie Van; VOLEMAN, Danielle. Fuentes orales para la história de las mujeres. In: 

ESCANDÓN, C.R. (Org). Género e História. México: Instituto Mora/UAM. 1992. p. 99-109.Ver também 

SCOTT, Joan W. História das mulheres. In: BURKE, Peter. A escrita da história. Novas perspectivas. Trad. 

Magda Lopes. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. 
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construção de sua identidade, dando voz às lutas cotidianas, encobertas e esquecidas.
18

 

Através da oralidade, é possível analisar informações que, cruzadas com outras fontes, 

enriquecem o trabalho, sem desmerecer as fontes orais como prepostos legítimos para a 

execução de uma pesquisa.  

As fontes orais permitem valorar as vozes femininas e inseri-las no cotidiano do 

íntimo, da emoção, da subjetividade, que ganharam mais espaço nos estudos acadêmicos. 

Os registros coletados evidenciam que a memória das mulheres “é uma memória do 

privado, voltada para as famílias e o íntimo, o que elas foram delegadas por convenção e 

posição.”
19

 Desta forma, a história oral é prioritária porque permite gerar novas percepções 

sobre as experiências das mulheres acerca de si mesmas por meio de suas palavras
20

, 

analisadas sobre o olhar direcionado da (o) pesquisadora (r).  

Jaiven, como Dias, também argumenta sobre a importância da subjetividade e que 

esta tem que ser analisada como um sítio, um lugar da diferença. Reconstruir a história das 

mulheres não é descrever eventos importantes, mas aproximar-se do corpo, do significado, 

do que elas expressam e vivem através dele. O importante é mostrar as diferenças entre as 

mulheres e a relação delas com os homens, através da história oral.
21

 

As fontes orais
22

 também possibilitaram observar outros relacionamentos que se 

construíram fora da legalidade. As práticas de uniões que não estavam sob os mecanismos 

de disciplinarização, comuns nas camadas sociais populares, obedeciam a uma lógica às 

avessas do código de conduta e, também, dependente desse código, gerando uma relação 

de tensão entre a prática masculina de dominação e a mulher, que possuía ações de 

autonomia e independência. Nesse ínterim, se estabelecia a tensão da mulher que não quer 

se subjugar ao mando masculino e nem dele precisa, por conta de sua independência 

financeira.  

Consideramos, neste trabalho, não só uma voz de mulheres que mostram um olhar 

sobre o mesmo tema, como também a voz de homens, pois somente nessa perspectiva é 
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possível revelar como as experiências de gênero podem ser diversas. Em ambos os relatos, 

são expressas saudades e nostalgias de um tempo em que as demarcações do espaço 

público eram menos disciplinadas e fugidias, porém as representações sociais escapam à 

memória e denunciam uma ampla rede de poder, que tomou novos contornos e se mostrou 

vigilante.  

Com este referencial teórico para o estudo do discurso da moral presentificado na 

história de vida de mulheres, o uso da categoria de análise Gênero se fez necessário para 

desconstruir relações entre os sexos pautados em hierarquias e noções dicotômicas e 

assimétricas, bem como se valer da oralidade para contemplar vozes que ficaram excluídas 

da História, atentando para a particularidade do olhar dos sujeitos. Esta é a História vista 

de baixo, a partir da experiência das (os) excluídas (os) da História.
23

  

As vozes privilegiadas nos Estudos Feministas são vistas de baixo, especificamente 

as das mulheres que sofrem discriminação de gênero, por serem transversalizadas pelas 

relações de classe. As teóricas dos Estudos Feministas, que tentam em suas propostas 

enfocar as vivências das mulheres, fazem análises de sua condição a partir de um ponto 

mais próximo da verdade, mas que não se pretendem absolutas, nem mesmo neutras.  

As propostas de Harding
24

 baseiam-se em dois referenciais: o ponto de vista das 

mulheres, que transforma os estudos feministas, e sua luta política, considerada como 

fundamental moral e cientificamente preferível para as interpretações e explicações da 

natureza e da vida social. São os processos de conhecer o mundo que distinguem as teorias 

do conhecimento e as teorias feministas vêm propondo essas novas formas de conhecer. Os 

instrumentos metodológicos são redirecionados para uma perspectiva feminista, revelando 

facetas significativas de um viver das mulheres. O que muda é a busca, além do interesse 

do pesquisador em dizer o não dito da experiência desses sujeitos sociais e históricos. 

No primeiro capítulo, Discursos legalizadores e práticas impuras, foram discutidas 

as noções de valor que se seguem nos processos-crimes, de sedução, desvirginamento e 
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estupro na instância jurídica. A mulher, vítima,
25

 nesses casos, era a baliza para que o 

julgamento acontecesse. A valorização se dava com o estabelecimento de termos como 

honesta e desonesta, os quais estavam impregnados de símbolos, estigmas e estereótipos 

(representações) do comportamento feminino e do padrão de honra.  

Os detentores desse discurso se alicerçaram nos discursos jurídicos de eminentes 

juristas como Viveiros de Castro, sendo citados, por sinal, para fazer pesar seus 

argumentos nos processos. Além disso, neles estão inseridos como advogados, delegados, 

promotores e juízes no lugar que, pela essência da terminologia, se distingue do Direito. É 

um termo que se autolegitima pela sua configuração, pois ele é a verdade em si, e quem faz 

uso dele, para falar desse lugar, separado do cotidiano, possui autoridade legal para tanto. 

De 1960 até 1980, foram encontrados cerca 29 documentos sobre sedução e 

estupro, no CEDOC – Centro de Documentação e Pesquisa/UEFS entre processos-crimes e 

habeas-corpus, ocorridos em Feira de Santana e nos distritos. Desses documentos, quatro 

de estupros e 8 de sedução nos distritos; oito de estupros e nove de sedução em Feira de 

Santana. Cinco desses processos estão sem algum tipo de identificação. Em 20 anos, esses 

foram os que chegaram à Justiça, mas estes números não condizem com os relatos dos 

entrevistados, que falam que sempre havia casos de sedução e desvirginamento, mas não 

chagavam à Justiça  

Entre os 33 processos-crimes analisados, em cinco deles as acusadas estavam 

grávidas. Dos 15 casos de sedução em Feira de Santana, dois resultaram em casamento. 

Nos casos de estupro, as mulheres foram em sua maioria foi classificada como 

doméstica
26

, até 19 anos; dos oito que possuíam referências raciais apenas 2 não eram 

morenas, pardas ou pretas. Nesses inquéritos, dois indivíduos foram considerados culpados 

e um deles pediu revisão criminal para extinguir a culpabilidade. As referências sobre os 

procedimentos cotidianos das vítimas se davam através das testemunhas de acusação e 

defesa; através desses elementos, os promotores e os advogados de defesa elaboravam seus 

discursos. 

No segundo capítulo, “Compassos e descompassos: maneiras de fazer e ver”, a 

atenção foi dada às convergências e às transgressões em relação ao código de conduta. 

                                                 
25 
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Esse termo abrange uma série de atividades informais desempenhadas dentro ou fora do lar. 
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Dessa forma, foi possível entender a diversidade de experiências e “maneiras de fazer”, 

conforme Certeau
27

 defende. Essas diversas formas se espalham no cotidiano feirense, pois 

as mulheres dessa região, nascidas ou imigrantes, reinventaram normas e traçaram 

condutas de acordo com seu contexto. 

Princesa do sertão: história e política na vida cotidiana, no terceiro capítulo, foi 

discutida a reorganização do espaço feirense e dos lugares dos sujeitos, tendo como 

referência os discursos sobre a moral em Feira de Santana e suas contradições. Nesse 

sentido, foi realizada a contextualização da cidade no período em estudo e como a sua 

modernização influenciou no processo de desterritorialização da prostituição sob a égide 

do discurso moralista. Nesse processo, as prostitutas sentiram a mudança no 

desenvolvimento da atividade do meretrício e os maus-tratos advindos dos policiais, que 

anteriormente não foram sentidos. 

Dessa forma, foi realizada uma análise dos discursos sobre a conduta e as 

experiências das mulheres. Partiu-se, então, dos processos-crimes, depois dos jornais e 

entrevistas, todos em diálogo, para se ter uma noção do código de conduta moral, bem 

como perceber as particularidades, como o comportamento dos indivíduos diante de tais 

regras e das contradições entre o discurso e as práticas. 
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DISCURSOS LEGALIZADORES E PRÁTICAS 

“IMPURAS” 
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1. DISCURSOS LEGALIZADORES E PRÁTICAS “IMPURAS” 

 

 Este capítulo discute as estratégias empregadas, através dos discursos sobre os 

crimes sexuais contra a mulher, que envolveram sua honra e como eles foram baseados em 

padrões específicos inseridos nos códigos morais vigentes, que constroem e alimentam as 

relações assimétricas entre homens e mulheres. Os elementos comuns, trazidos nesses 

discursos, respaldaram as defesas dos acusados, diante da imputação do crime de seduzir, 

desvirginar e estuprar, as vítimas foram desqualificando a conduta das ofendidas, que 

enfrentavam todo o processo sem contar com o amparo da lei e da existência de crime, 

além dos discursos dos representantes da instituição jurídica que comumente, colocavam 

em dúvida a honestidade da vítima, o que por lei, era legítimo.  

 

1.1. “Quem disse que eu seduzi? Ela que cedeu” 

 

O comportamento das moças
28

 desvirginadas podia ser interpretado de forma a 

desfavorecê-las, bem como o resultado do julgamento, como se pode constatar abaixo:  

(...) que não é verdadeira a imputação que lhe é feita; que Beatriz, a 

vítima, vivia a viajar na Kombi que o depoente dirigia; que a menor 

ficava no Posto das Kombi viajando hora em um carro, hora em outro; 

que, às vezes, levou a menor até perto de sua casa; que a menor não 

pagava passagem na Kombi; que a menor sentava junto do depoente 

puxando conversinhas interessantes; que, às vezes, parava a Kombi no 

Alto do Cruzeiro, Sobradinho e Campo do Gado e ficava conversando 

com a menor; que isto acontecia à noite; que esteve com ela no Alto do 

Cruzeiro dentro dos matos; e teve relações sexuais com a mesma; que ela 

estava deitada; que nunca levou a menor à noite na escola; que esteve, 

digo quando esteve com Beatriz no Alto do Cruzeiro passou por uma 

estradinha que fica atrás da Igreja; (...) que dava dinheiro à menor e a 

menor mandava tomar dinheiro por Cândida (...); que nunca esteve na 

casa da mãe da menor; lá esteve apenas um dia chamado por Nêgo; que, 

Nêgo perguntou ao depoente se ele tinha ofendido a sua irmã, o depoente 

respondeu que não, dizendo mais que tinha relações com ela, mas como 

uma prostituta que pagava.
29

 (sic) (Grifos nossos). 
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 O termo “moça” foi utilizado por se tratar de mulheres menores de idade, mas, historicamente, carrega sua 

significação e reporta à mulher virgem.  
29

 CEDOC-UEFS. Processo-crime n.1.181, Caixa 63, Estante 3, Sub-série: Defloramento, ano 1964. 

Depoimento do indiciado. Obs.: O depoimento da vítima, como os demais, que fazem parte desta dissertação, 

foi escrito a partir de uma terceira pessoa, que é a escrivã ou escrivão. 
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Os argumentos de que „a menor vivia a viajar na Kombi
30

 que ele (o depoente) 

dirigia‟, „não pagava passagem‟, „puxava conversinhas interessantes‟, recebia dinheiro e 

mandava buscá-lo, além de manter relações sexuais como faz uma prostituta, foram 

informações utilizadas pelo indiciado para elencar as ações, naturalizadas por ele, sobre a 

ofendida. A conduta da jovem era associada a uma mulher desonesta e de fácil constatação 

que, entre os homens, dava a entender que não se colocava como uma mulher respeitável. 

Após suas falas, o indiciado concluiu sobre o caráter da ofendida, denominando-a de 

prostituta. 

Os advogados de defesa e os juízes desses casos estruturavam seus discursos a 

partir do entendimento sobre conduta e honestidade femininas, que pautavam a moral da 

época. Dessa forma, é relevante compreender, a partir dessas falas, legitimadas pela 

Justiça, como os discursos de defesa faziam uso da imagem da mulher experiente e 

desonesta, a fim de inocentar o indiciado.  

As relações de poder expressas nos ambientes público e privado sobre a boa 

conduta e a honestidade da vítima mostram lugares pré – estabelecidos para os indivíduos 

do sexo masculino e do sexo feminino. As relações de gênero, que também são relações de 

poder,
31

 se estruturam nesses julgamentos de forma assimétrica e desvantajosa para as 

mulheres, pois, independentemente da culpabilidade do réu, os lugares das ofendidas foram 

delimitados pelo discurso hegemônico. Este dificultava as possibilidades de entrever as 

particularidades e interesses dos envolvidos no caso, principalmente das ofendidas, que 

buscavam na Justiça uma providência para suas condições de defloradas.  

No desencadear dos julgamentos, o foco das investigações dava-se sobre a conduta 

das vítimas e não o crime em si, fazendo com que as generalizações fossem estabelecidas 

com termos usados de forma dicotômica, no sentido de oposição, que denota superioridade 

e inferioridade entre indiciado e vítima. A maioria delas eram pobres, negras ou pardas e 

exerciam atividades profissionais no espaço público para auxiliar na renda familiar. As 

suas ações no cotidiano apontam para o uso de suas sexualidades de forma própria e, às 
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 A kombi era um dos meios de transporte na cidade. Segundo uma das entrevistadas, Sra. Cléa (entrevista 

concedida em 2003) à época não existia uma estrutura mínima de transporte e as kombis eram um desses 

meios. Outras duas entrevistadas concedidas em julho de 2007 ─ Carmem e Joana Matos ─ informaram que 

iam do Pau de Légua, um bairro, hoje, próximo a UEFS, até o centro da cidade. Ivo devia ser um trabalhador 

dessas Kombi, um empregado dos donos das kombis, que eram Zé Pinto e H. Pinto. 
31

 SCOTT, Joan W. Prefácio A gender and politics of history. In; Cadernos Pagu: desacordos, desamores e 

diferenças. Campinas, (3) 1994; p. 11-27. Ver também DIAS, Maria Rosália Correia. Por uma compreensão 

do conceito de gênero. In: FAGUNDES, Tereza Cristina P. Carvalho (Org.). Ensaios sobre a identidade de 

gênero. Salvador: Helvécia, 2003, p. 15-34. 
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vezes, a contragosto de seus pais. Namoravam, passeavam e se permitiam, nos 

relacionamentos, toques mais íntimos que poderiam resultar no desvirginamento. Quanto 

às carícias íntimas e à manutenção de relações sexuais, estava em jogo uma multiplicidade 

de fatores que se entrecruzavam, como o desejo, os interesses em responder aos pedidos de 

seus namorados e a garantia de um futuro relacionamento dentro dos padrões de conduta. 

As mulheres acreditavam que protegeriam sua honra dentro dos laços do matrimônio, 

mesmo tendo cedido a sua virgindade antes do casamento. 

As mulheres estudadas que faziam parte da sociedade feirense (1960-1979), 

limitavam os relacionamentos afetivos ao padrão moral da burguesia. Como fica notório, 

elas não queriam desassociar sua imagem a de uma mulher virtuosa e correta, adequada 

aos princípios de boa conduta. A camada social a que elas ocupavam era marcada pelas 

normas morais que atravessavam seu dia a dia. Em relação ao cotidiano de mulheres e 

homens das classes populares, havia fugas e rasuras em relação às normas vigentes, como 

também à reprodução desses discursos, que perpassavam e se fixavam nas práticas 

cotidianas.
32

  

Os dados dos processos-crimes cruzados com as fontes orais permitiram emergir as 

múltiplas formas de comportamento das mulheres das camadas populares em relação aos 

comportamentos quase uniformes das mulheres das camadas médias. As mulheres que 

traçaram outras noções de moralidade, devido às vivências e experiências diversas, 

oriundas de famílias pobres, também fizeram parte desse arranjo social. Em geral, essas 

moças estudavam em um período e trabalhavam em outro. Elas não estavam restritas às 

orientações maternas no lar e às idas a instituições de ensino, como o Colégio Estadual 

Gastão Guimarães, o Santanópolis e o Ginásio Municipal Joselito Amorim. Trabalhavam, 

muitas vezes, em lojas comerciais da cidade como balconistas, setor que mais empregava 

na época mesmo com o advento da industrialização na década de 70.
33

 Outras nem 

estudavam, mal completavam o ginásio
34

, auxiliavam suas famílias na „lida‟ diária – 

limpando vísceras no abatedouro, cultivando o milho e o feijão, ou vendendo água no 

centro da cidade.  
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 FOUCAULT, Michel. Introdução. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. Ver também 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciado em 2 de 

dezembro de 1970. São Paulo: Loyola, 1996. 
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 FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: influência da industrialização 1970 - 

1996. Dissertação de Mestrado. Salvador, 1998. 
34

 O ginásio equivale, hoje, ao segundo período do ensino fundamental, composto por quatro anos, 5ª, 6ª, 7ª e 

8ª séries. 
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Nos distritos de Feira de Santana, muitas dessas moças eram analfabetas, como seus 

pais, acumulavam conhecimento advindo da oralidade, passado pelos mais velhos. No trato 

da terra, sabiam manejar a enxada, plantar, colher. Elas transformavam, de forma simples, 

a mandioca em farinha, tiravam a goma para o cuscuz, lavavam a maniçoba, tratavam as 

carnes e dali, faziam o mocofato, a feijoada, dentre outras comidas regionais. 

Das várias experiências do cotidiano, o uso da sexualidade se dava de forma menos 

estanque, contrapondo-se ao processo linear de mulheres da classe social mais alta, que 

constava de algumas etapas bem definidas: namorar, noivar e casar. De uma vida de 

trabalho, responsabilidades no auxílio material da família ao lado de suas irmãs e irmãos, 

de pouco estudo ou nenhum, as relações se davam com seu arbítrio. Os espaços do 

primeiro encontro, nos quais desenrolavam o namoro, a paquera, a sedução ou mesmo o 

estupro, eram lugares onde essas moças cotidianamente transitavam – em uma trilha na 

roça, nos ambientes ermos e afastados do centro da cidade, no transporte coletivo das 

Kombi, atrás das igrejas de bairros distantes, nos fundos das casas dos patrões, no 

quartinho de empregada ou mesmo em seu próprio quarto.  

Algumas dessas moças, depois de seduzidas, desvirginadas e/ou estupradas, 

comunicavam sua situação física e moral a seus responsáveis, para amigas, ou para 

conhecidas mais velhas, que geralmente as orientavam a defender-se na Justiça. A razão 

pela qual os esses casos chegavam aos tribunais era o restabelecimento de sua honra 

através do casamento a fim de não serem classificadas como desonradas e desonestas e não 

terem, como único caminho a seguir, a prostituição, que as marginalizava da família e da 

sociedade.  

Os discursos normatizadores estavam/estão em todos os níveis da vida. Os 

depoimentos orais e os próprios processos-crimes, por exemplo, possuem evidências de 

mulheres que optaram por viver experiências amorosas fora dos padrões estabelecidos e 

que extrapolavam os conceitos construídos culturalmente. Havia famílias que conservavam 

uma educação para suas filhas e filhos a partir dos princípios de boa conduta,
35

 fossem elas 
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 Depoimento de Carmem, uma professora primária: “(...) quase todos os dias tinha missa, e de primeiro não 

tinha missa dominical, a gente participava, as senhoras iam e nós íamos pra essas missas junto com a família, 

mas sozinhas não nos era permitido. Meu avô era mais rigoroso do que o meu pai, na família dele ele não 

permitia que moça andasse sozinha, tinha que andar junto com o familiar, sozinha não andava. (...) era o 

medo da gente arrumar um namorado, não chegar a casar, e de perder a „virgindade‟, porque a „virgindade‟ 

era ouro, hoje em dia não, hoje em dia não, mas de primeiro era o bem-estar da sociedade e da família, todos 

queriam que a sua família fosse família decente, digna, que fosse pobre, mas que fosse honesta e honrada” 

(sic). Entrevista realizada em julho de 2007, em Feira de Santana. 
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da camada média e alta da sociedade como das camadas populares, que, mesmo rompendo 

com as normas do seu cotidiano e suas ações, eram perpassadas por elas.  

As ações das vítimas, se nesses julgamentos fossem consideradas sob esta 

perspectiva, eram marcadas de passividade e de completa destituição de vontade, pois 

foram seduzidas e defloradas porque sua vontade estava subjugada à fúria dos desejos 

libidinosos do sedutor. Se fossem consideradas experientes e desonestas, elas faziam mau 

uso do sexo para fins de aproveitamento do seu desejo e serem agraciadas com dinheiro e 

presentes.  

Nas falas dos indiciados, dos advogados de defesa e dos juízes, essas 

representações se materializavam nas condutas, nas vivências e experiências das queixosas. 

Existiam, em alguns casos, discordâncias casos entre a promotoria, os juízes e a defesa dos 

indiciados, mas nada que pudesse extrapolar as demarcações prévias das imagens 

polarizadas que as ofendidas dispunham dentro dos códigos vigentes. As divergências se 

davam em relação ao comportamento da vítima. Os aspectos que para um(a) observador(a) 

comum poderiam parecer irrelevantes eram destacados e valorizados. A evidência de 

certos comportamentos da reclamante podia ser definitiva para o prosseguimento do 

inquérito.  

Algumas alegações do juiz Hélio Ferraz referentes ao caso de Júlia Martins
36

 se 

detiveram na certidão de nascimento, que foi entregue dois dias depois à queixa-crime e 

colocava em dúvida sua real idade. Nesse documento constava a idade de 15 anos, o que se 

contrapunha à declaração da vítima, que informava ter 16 anos
37

. As outras alegações se 

pautavam no fato de que todos os parentes da vítima conheciam o impedimento natural 

entre ela e o indiciado, pois eram primos e, por isso, não poderiam se casar. Tal 

cumplicidade reafirmou o interesse monetário dessa família em relação ao acusado, sendo 

que a vítima informou que Túlio Santana lhe ofereceu casamento comercial e dinheiro.  

O juiz Ferraz concluiu que Júlia confessou ter concordado em sair a passeio com o 

primo e que recebeu proposta de dinheiro e casamento, coincidindo com a declaração do 

indiciado. Após essas alegações, o juiz escreveu que não ficou explicitado o abuso da 

inexperiência e justificável confiança da ofendida, “sendo impressionante o desembaraço 

com que esta aceitou o convite para dar um passeio de „Lambreta”. Ela, segundo o juiz, 
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 CEDOC-UEFS. Processo-crime n.1735. 
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 Segundo o Código Penal da época, para se configurar como crime de sedução (art. 217), a vítima deveria 

ter entre 14 e 18 anos. Nesse caso, o juiz questionou não a idade da vítima, mas a divergência entre a data de 

nascimento grafada em documentos diferentes. 
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não se importou em sair com o primo, de quem era simples namorado e, por fim, “deixar-

se deflorar num lugar ermo, bastante afastado do bulício da cidade.” 
38

 

As divergências no caso de Júlia Martins se deram em relação aos aspectos que 

comprometiam a sua moral. Os discursos que perpassaram essa apelação fizeram 

referência a sua „inexperiência e justificável confiança‟ que deveriam ser comprovadas 

para que o crime existisse, segundo o Código Penal. Como comprovar um elemento tão 

subjetivo e fugidio do comportamento? Era a partir de um espaço de poder e de 

entendimento jurídico, dentro da instituição, que aquela construção discursiva mudava de 

lugar e entendimento. O advogado do indiciado utilizava-se dos mesmos elementos para 

desqualificar a conduta da reclamante, o promotor para acusar e, na maioria dos casos, o 

juiz decidia a favor do indiciado ou julgando a favor da vítima. Na apelação, o réu era 

inocentado. 

Os indiciados, por sua vez, estavam imersos em uma estrutura social, na qual 

estavam em situação privilegiada, bem como os outros autorizados a falar. Os discursos 

mantinham as relações de gênero de forma desigual e os indiciados as reproduziam no 

cotidiano em seus envolvimentos afetivos, ações e nas suas defesas no decorrer dos 

processos. Suas posturas nos depoimentos variavam entre não terem nenhum contato com 

elas, nem as terem deflorado, negavam os defloramentos e justificavam a manutenção das 

relações à permissividade delas. Afinal, elas tinham cedido
39

. Muitos desses identificados 

como „useiros e vezeiros‟, ou seja, mantinham um relacionamento com essas moças, 

faziam promessas em troca da relação sexual, enquanto, paralelamente, também se 

relacionavam com demais moças, sem contato sexual, por serem consideradas de família e 

com melhores condições financeiras para serem escolhidas como suas futuras esposas. 
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 O promotor, em resposta, informa que “houve inexperiência e justificável confiança da mesma” e “até que, 

desfrutando da intimidade decorrente de sua condição de parentes da vítima (...), quando então teve 

oportunidade de satisfazer seu intento; (...) confirmada a natureza do crime, de natureza inafiançável, 

ocorrendo indícios suficientes da autoria e, mais ainda, verificando-se a possibilidade do acusado exercer 

influência no ânimo das testemunhas, opino no sentido de ser decretada a sua prisão preventiva”. Em outra 

defesa, com a mesma tipologia, o promotor respondeu ao advogado de defesa, o qual informou que a cópula 

foi consentida e que por isso não houve sedução, mesmo que a sedução só se justifica pela relação sexual 

consentida, vez que sem o consentimento o crime seria de estupro. Também afirmou a existência de um 

namoro entre os interessados, já que havia a intimidade do réu na casa da vítima, por isso houve 

inexperiência e justificável confiança, segundo o promotor. 
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Segundo um dos entrevistados da época, que advogou nesses casos, “era difícil do cara ser condenado (...). 

Porque grande parte era mentira, (pausa) grande parte era mentira, não foi aquele, foi outro lá, já tinha algum 

tempo.” Matias Rebouças - entrevista concedida em julho de 2007. 
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Em outro processo de sedução, Ivo Costa,
40

 22 anos, motorista, solteiro, morador 

do bairro da Brasília, apresentou sua versão do relacionamento que teve com a menor 

Beatriz Ramos
41

, 16 anos, solteira, comerciária, morena, paupérrima, católica, residente na 

Rua Quintino Bocaiúva. Em seu depoimento, confirmou que eles saíam, passeavam e 

namoravam em lugares como o Alto do Cruzeiro, dentro dos matos, e Beatriz recebia 

“presentes e importâncias em dinheiro”. Para ela, eram presentes de um namorado que a 

agradava. Para ele, era uma troca normal por causa das relações sexuais que eles 

mantinham. Beatriz demonstrou, em sua declaração, que era uma vítima:  

Ivo persuadiu a declarante a filar a aula, no que foi atendido, levando a 

declarante para o Alto do Cruzeiro, atrás da igreja, local ermo, e lá passou 

a beijar a declarante, abraçar, beijar no ouvido, e em seguida derrubou a 

(...) no banco que fica no meio do veículo, tirou as [suas] calças (...), e 

[ela], notando que Ivo queria lhe fazer o mal, começou a chorar, mas Ivo 

lhe consolou alegando que casaria (sic).
42

 

 

O indiciado não negou que manteve relações sexuais com a menor, mas não a tinha 

deflorado e nem fora seu namorado. Informou que a via “como uma prostituta que 

pagava”. Enquanto no depoimento da ofendida, é Ivo quem a convida, leva, beija e a 

derruba no banco do carro e consuma o ato. Ou seja, ela foi envolvida, seduzida e estava 

sem reação, e, segundo a sua declaração, para ele, ou melhor, para desfazer a sua imagem 

de mal intencionado, a caracterizou como uma moça de ações ativas. Beatriz “vivia a viajar 

na Kombi que o depoente dirigia”, e este dava dinheiro a ela, bem como a “menor mandava 

tomar dinheiro por Cândida”, uma colega da ofendida. No Alto do Cruzeiro, “ela estava 

deitada” e eles mantiveram relação sexual, sem que houvesse coerção. As informações de 

Ivo denotam que ela concordou em manter relações sexuais porque o desejou. A 

informação sobre o dinheiro que ele repassava a Beatriz é relatada no sentido de que ele 

estava pagando por um serviço e que é natural a uma “prostituta”. 

 Ao ser interrogado pelo irmão da menor se iria reparar o mal com o casamento, Ivo 

respondeu que manteve relações sexuais como se mantém com uma prostituta, reafirmando 

a idéia de que ela estava consciente sobre o dar dinheiro e presentes, bem como mandar 

buscá-los através de uma conhecida. Além disso, ele também informou que Beatriz 

passeava com outros motoristas e era comum a sua presença no ponto de parada em que 
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 CEDOC-UEFS. Processo-crime n.1.181, caixa 63, estante 3, subsérie: sedução, ano 1964. 
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 A menor, segundo os autos do processo, trabalhava na Casa de Móveis Celta, estudava, à noite, numa 

escola situada no local conhecido por Campo de Gado. 
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 CEDOC-UEFS. Processo-crime n. 1.181. 
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ficavam as Kombi. Essa última informação evidencia o comportamento de Beatriz e define 

o quadro que se estabeleceu para qualificar a má procedência das ações da ofendida. 

Segundo a reclamante, ela passeava de Kombi do bairro da Queimadinha até o centro da 

cidade, em várias voltas.  

As fronteiras desse bairro circundavam as imediações do antigo Campo do Gado, 

onde se localizava a escola noturna da reclamante. Nesse período, as distâncias eram 

significativas. Os passeios de Beatriz na Kombi de Ivo eram comuns, o que denota um grau 

de intimidade entre os dois, além de compromisso afetivo. Beatriz, que estudava à noite no 

centro da cidade e trabalhava em uma loja de móveis durante o dia, devia ver em seu 

namoro, com um motorista, um futuro casamento, porém sua mãe não aprovava esse 

relacionamento. Após saber do desvirginamento da filha, a mãe recorreu à Justiça para que 

o indiciado reparasse sua honra com o matrimônio. 

As conquistas e os namoros se davam de forma mais flexível quando comparados 

às das camadas abastadas, porém não estavam imunes aos padrões morais hegemônicos de 

boa conduta. As falas dos indiciados, defendendo-se, remontam ao código vigente, bem 

como à postura das defloradas e de suas famílias. Essas moças, menores de idade, estavam 

inseridas num contexto sociocultural que discriminava as desvirginadas e solteiras. O fato 

de as famílias se valerem dos trâmites judiciais abria a possibilidade de remediar o 

ocorrido com o casamento e delas se reinserirem nos padrões da boa conduta. 

A família pobre que tivesse uma filha ou sobrinha acometida de abuso sexual 

buscava auxílio na Justiça, enquanto as famílias com mais posses, de classe média, não 

aparecem nesses processos. Segundo Muniz, as famílias das camadas médias se 

resguardavam e resolviam suas questões no “âmbito do poder doméstico,” 
43

  

é significativa a ausência de vítimas de crime de sedução entre jovens das 

camadas médias e superiores da sociedade. Tal ausência aponta menos 

para a ação disciplinadora das famílias sobre a sexualidade das filhas e 

mais para estratégias familiares para resguardar-se e resguardá-las, 

tratando a sedução como questão a ser resolvida na intimidade, no âmbito 

do poder doméstico.
44
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Entende-se que associado ao julgamento da conduta está a questão de classe e a 

influência que a família da vítima poderia exercer para conduzir o caso. Como informado 

anteriormente, as famílias das camadas médias resolviam seus casos sem trazê-los ao 

conhecimento da Justiça, sem que houvesse escândalos e sem que a informação se 

propagasse. Essa forma de agir protegia a imagem de um grupo familiar equilibrado, com 

honra e dignidade, mantendo o bom exemplo de uma família dentro da ordem, disciplinada 

e moralizada que se construía.  

Em outro processo que envolveu Túlio Santana e Vera Martins,
45

 o indiciado era 

primo da ofendida. Ele negou as acusações alegando que sempre manteve boas relações 

com a família de Vera, mas nunca saiu para passear com nenhum membro da família da 

vítima e acreditava ser acusado devido ao interesse monetário dos parentes, pois ele “é um 

rapaz trabalhador, honesto, possuindo alguns bens.” Segundo ele, o próprio pai da vítima 

propôs que tomasse conta da filha, pondo-a numa casa por conta própria.  

Túlio, em seu interrogatório, diz que Vera tinha outro namorado e que este pediu 

que não mencionasse seu nome porque era um homem casado. Além disso, ela passava os 

finais de semana com ele em Madre de Deus “e que, inclusive em sua companhia (...), 

freqüentava a Boate Mangai (...)”, atribuindo o fato de estar respondendo a este processo 

por interesse da família da vítima, que pretendia extorquir dinheiro, pois fez uma proposta: 

retiraria a queixa caso ele desse a Vera uma casa para morar. 

O indiciado classificou a ofendida como desonesta, inserindo-a no reduto da 

prostituição e, também, desqualificou sua família, interessada apenas nos bens dos 

indiciados. Vera Martins era, para ele, uma mulher que andava com um homem casado, 

interessava-se por seus bens e freqüentava uma boate, especificações que levaria a crer no 

seu mau comportamento. 

Há, também, o caso de Alda Rosa,
46

 de 16 anos, doméstica, instrução rudimentar, 

solteira e pobre, e do indiciado Felinto Santana, 27 anos, comerciante, pardo, solteiro, 

instrução rudimentar, ambos moradores da Travessa Fernando São Paulo. Felinto negou a 

acusação e, como Ivo, expressou que Alda era “naturalmente” uma prostituta. No dia do 

ocorrido, encontrou-se com a vítima, procurou contato de forma “natural”, “naquela zona 

de homem pra mulher”, referindo-se à zona de meretrício – no Beco do Ginásio. Nesse dia, 
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 CEDOC/UEFS. Processo-crime n.1.735, caixa 90, estante 03, subsérie: Apelação, sedução, ano 1961-1966.  
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não ocorreu a relação sexual e “acertaram” para o dia seguinte a convite da ofendida, que 

não queria manter relações sexuais no mato, “pois era mulher de castelo.”
47

  

No dia seguinte, no mesmo “castelo”, a ofendida manteve relações sexuais 

„normais‟ com ele. O acusado disse que nunca namorou Vera, nem a vira em festas de 

Santana. Na ocasião, perguntou sobre sua vida e ela respondeu que era empregada 

doméstica, utilizando-se da expressão „graxeira‟ e que não era mais moça. Acrescentou, na 

oportunidade, manteve relações sexuais e ela não estava de farda, o que a caracterizaria 

como uma estudante. Em seu depoimento, como fez Túlio e Ivo, disse que a vítima 

apontou que o deflorador era o outro rapaz, apresentado como seu namorado e quando foi 

preso “soube” que a menor namorava um homem casado e era do conhecimento de seus 

pais.  

O “saber” de Felinto não se sustentou em nenhum depoimento das testemunhas, 

mas ele tentou comprometer a honestidade de Alda, ao afirmar que a família dela estava 

ciente de sua má conduta. Em seu depoimento, ele deixou margem para pensar que havia 

interesse financeiro da família da ofendida ao denunciá-lo, como fez Túlio. O namoro e as 

relações nos matos eram uma prática dos segmentos populares, pois os desvirginamentos 

ocorriam em lugares ermos. Alda Rosa informou que, em um dos encontros com seu 

namorado, foi “novamente para um beco, e nesse local havia rapazes e outras moças 

entrando no mato e ele pediu que ela o seguisse
”48

. Alguns namorados, como no caso de 

Alda, queriam a comprovação da virgindade. Felinto Santana, nos encontros que teve com 

a ofendida, insistia para que ela o deixasse „conhecê-la melhor‟. Para tanto, ele a levou a 

um bordel: 

procurou ir à escola no outro dia e o acusado não deixou e entraram num 

beco, onde fica localizada uma serraria na Kalilândia e foram para trás do 

hospital e o acusado insistiu para que a depoente fosse para mato com ele; 

que a depoente resist[iu] ao convite e o acusado então disse à depoente 

que só queria casar com uma moça depois de conhecê-la que respondeu 

ao acusado que se o seu pai soubesse de uma coisa dessa não gostaria e o 

acusado respondeu que a vida de empregada não era boa que foram para 

casa e combinaram novo encontro (sic).
49

 (Grifos nossos). 

 

Nesse pequeno trecho, há três elementos usuais do contexto de sedução: levar a 

moça para um lugar ermo, dar uma prova de que ele se casaria com uma virgem e a 
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 Uma das classificações dos lugares de meretrício. 
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 CEDOC-UEFS. Processo-crime n. 2.553. 
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 CEDOC-UEFS. Processo-crime n. 2.553. 
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promessa de casamento como uma garantia de que ela não ficaria desonrada. A partir da 

visão das ofendidas, existia a possibilidade, garantida pelo namorado, do seu futuro 

casamento, ideal este disseminado entre as moças abastadas como também entre as 

mulheres dos segmentos populares, inclusive com a advertência dos sedutores de que elas 

não contassem nada do que ocorrera.  

Nesse jogo, era interesse de ambos os lados, mas “as cartas do jogo” eram dadas 

pelos homens. Eles queriam a prática do sexo de forma livre e, para tanto, as mulheres 

mais propensas a essas relações eram das camadas populares, sem que eles mantivessem 

um nível de comprometimento com as suas famílias e com elas, que eram domésticas
50

. A 

promessa de casamento era uma possibilidade de segurança dentro de uma sociedade que 

esperava a congregação da mulher ao lar. Nessa relação de poder, elas tinham mais 

possibilidades de perdas que ganhos, pois ao serem consideradas como desonestas, se 

presumia que o futuro delas se resumia à prostituição. 

No caso que envolveu uma estudante ginasial, branca, 17 anos, moradora da Rua 

Artur Martins, o indiciado, Miguel Prado
51

, era também um estudante, 26 anos, solteiro, 

que namorava há cerca de dois anos e meio com Amélia Porto. Ambos iam ao Clube 

Euterpe Feirense 
52

, lugar freqüentado pela camada popular na ocasião de festas e bailes de 

carnaval. Miguel informou que namorou Amélia, mas não a deflorou, tendo sido seu 

desvirginamento resultado do namoro com outro rapaz. Apesar de ter mantido “atos 

libidinosos por incitação normal e natural entre pessoas que se amam, ela nunca consentiu 

manter relação sexual. Já esteve no quarto dela e uma vez ela estava doente e saiu de lá 

meia-noite, deixando-a sob os cuidados da mãe.” 
53

  

Miguel fez outras alegações sobre Amélia que esta continuava mantendo uma 

relação com o ex-namorado enquanto estava com ele e chegou a lhe pedir um filho. Depois 

do término do relacionamento, costumava vê-la em festas sem acompanhantes. Em um 

desses eventos, ela o forçou a ficar em sua mesa para conversarem, pois, caso contrário, ela 

faria um escândalo. As testemunhas de defesa, rapazes que a conheciam (sendo um deles 

ex-namorado da ofendida), eram irmãos - depuseram em favor de Miguel, confirmando sua 

versão e atestando a má conduta de Amélia.  
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 FERREIRA FILHO, Op. Cit. 
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 CEDOC-UEFS. Processo-crime n.2.157, caixa 103, estante 04, subsérie: sedução, corrupção de menores, 

ano 1965-1967. 
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 A classe média, neste momento, freqüentava o FTC – Feira Tênis Clube e a elite o Clube de Campo 

Cajueiro. O Clube Euterpe Feirense recebia os populares. 
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É válida a dedução de que poderia ser verdade o comportamento da menor, porém é 

importante ressaltar que a postura das duas testemunhas era condizente com a proteção 

dentro do círculo masculino. Mesmo que não houvesse laços de amizade entre eles, ou uma 

convivência fraterna, o espaço dos homens na sociedade é delimitado por eles próprios e 

conhecido por todos. As falas do indiciado e das testemunhas eram unânimes contra a 

honra de Amélia. É interessante apresentar um segundo depoimento de um deles, irmão do 

ex-namorado de Amélia, que falou no primeiro interrogatório do mau comportamento da 

vítima e respondeu aos questionamentos do advogado da ofendida. No seu segundo 

depoimento, informou: “quando acompanhava a ofendida sempre havia uma viúva 

presente, e nessas festas o comportamento dela era bom”. 

Depois de mudarem de residência, seu irmão, Miguel, não mais a namorara, mas 

eles conversavam e davam a “impressão” de que estavam juntos, ou seja, ele não tinha 

certeza se havia namoro entre seu irmão e Amélia. No primeiro depoimento, ele não falou 

da “impressão” e sim “informa” que eles ainda namoravam, e acrescentou que isso 

aconteceu no período em que ela se relacionava com Miguel, o indiciado. Não importava, 

para as partes envolvidas, se a verdade estava no depoimento da ofendida, ou do réu, das 

testemunhas de acusação ou de defesa, pois existiam estratégias e interesses advindos de 

todos os envolvidos. 

 O advogado de Amélia, ao questionar se a testemunha poderia ter induzido a 

resposta, este esboçou que foi uma “impressão”, o que denota uma postura de não romper 

com os códigos masculinos. Dessa forma, ele falou o que melhor lhe convinha no primeiro 

depoimento. Mas, em seguida, alvo de um questionamento mais bem direcionado feito 

pelo mesmo advogado, evidenciou que foi uma interpretação sua sobre o relacionamento 

de seu irmão e da ofendida.  

Nos testemunhos foram trazidos elementos comprometedores dos comportamentos 

das ofendidas. Tanto as testemunhas de defesa como as de acusação apontaram as mesmas 

circunstâncias e lugares freqüentados pela vítima. O que os diferenciava eram os itens 

condicionantes da boa conduta, a forma como elas (as mulheres) se portavam, os laços de 

sociabilidade que mantinham – se iam às festas juntas ou acompanhadas. A “governanta” 

da casa da ofendida confirmou a versão de Amélia, que viu, na noite do desvirginamento, 

Miguel entrar no quarto, pois ela estava deitada no sofá da sala e o quanto ela aparentava 

tristeza após esse encontro com o namorado, o que evidenciava a insatisfação com o fato.  
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Neste processo, a ofendida, no caso, Amélia, possuía condição socioeconômica 

diferenciada das outras moças. Estudava de dia no ginásio – sendo que a maioria estudava 

à noite – o que condiz com o trabalho desempenhado durante o dia, freqüentava as festas 

realizadas nos clubes Euterpe Feirense e Feira Tênis Clube. Esses costumes não faziam 

parte do cotidiano da maioria das defloradas e, bem menos, daquelas que residiam nos 

distritos de Feira de Santana. Esse caso é um dos poucos em que aparece a condição 

socioeconômica diferenciada da ofendida em relação às outras moças defloradas que 

recorriam à Justiça. 

 

Figura 1: Réveillon no Feira Tênis Clube, ano de 1978. 

 

 

Na ocorrência da sedução, que envolveu Janine Jesus,
54

 a vítima foi agarrada onde 

trabalhava. A ofendida tinha 16 anos, lavradora, sem instrução, engravidou de Alves, 

irmão do seu patrão. Eles moravam na Fazenda da Telha, localizada no distrito de São 

José. No caso de Janine, ela estava na cozinha e Alves a pegou aproveitando-se do 

momento que ela estava „sem calças‟
55

 e manteve relações sexuais. Como exemplo das 

ações dos indiciados, Alves informou que não a desvirginou e que ela tinha maus 
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 CEDOC-UEFS. Processo-crime n. 2.091, caixa 99, estante 04, subsérie: inquérito, ano 1963-1964. 
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39 

 

comportamentos, além de que “dava bola” para outros rapazes e comunicou que o ex-noivo 

da vítima era o autor do crime. 

Segundo a reclamante, o indiciado confidenciou para dois “camaradas” sobre ter-

lhe desvirginado. Janine não contou a ninguém o ocorrido e começou o namoro com Davi. 

Este questionou sobre sua virgindade e ela afirmou que não era mais moça virgem, o que 

parece ter possibilitado a “permissão” para manter relações sexuais com o mesmo, sendo 

que este lhe ofereceu dinheiro, sabonetes, doces, além de comprometer-se a casar com ela. 

Janine não manteve relações com o indiciado enquanto namorava Davi, mas, nesse 

período, deu-se conta que estava grávida. Foi a partir daí que seu padrinho a questionou 

sobre a gravidez e esta revelou o ocorrido. 

O processo não teve prosseguimento, a Justiça considerou que o indiciado não foi o 

autor do crime, mas que a engravidou. Não ficou evidente, nesse caso, se havia algum 

envolvimento anterior à sedução entre o indiciado e a vítima. No processo não há 

evidências do oportunismo de Janine: ela escondeu “o mal que lhe fizeram” e, como 

ocupava uma posição social inferior ao indiciado, não o denunciou, antes de ser 

questionada por seu padrinho, diante a gravidez.  

Nos casos de sedução analisados da região de Feira de Santana e seus distritos, em 

dois processos, os indiciados incriminavam outros de serem os autores do delito, mas essa 

acusação poderia não ocorrer de imediato. Os primeiros que mantinham relação sexual 

com as menores divulgavam o ocorrido e o próximo, ao se relacionar com a moça já 

desvirginada, poderia ser o que ela acusaria de tê-la deflorado, isso devido a terem 

condições socioeconômicas melhores ou não serem compromissados com outras moças. 

 Fica evidente, nesses casos, a rede de informação sobre a vida sexual das moças de 

um determinado local que devia ocorrer entre os homens. Não só como no caso de Janine, 

como em outros, constata-se que o desvirginamento não ficou restrita aos interessados. As 

moças defloradas relatavam o ocorrido para uma amiga ou um parente, enquanto os 

defloradores sociabilizavam a informação em um bar ou mercearia, lugares de convívio e 

trânsito entre os homens. As notícias „corriam‟ e outros homens se aproximavam dessas 

moças, já defloradas, para também manter relação sexual. É importante perceber que nem 

todas as ocorrências de sedução entre as camadas populares iam à Justiça. Antes, tentava-
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se resolver suas contendas através da conversa com os autores e providenciar o 

casamento
56

.  

Os elementos usuais discutidos nos casos, em sua maioria de sedução, são os 

mesmos utilizados nos casos de estupro. A diferença desses crimes está em sua natureza, 

pois o fato se dava, também, na estrutura física da mulher, se processando mediante 

coerção e agressão física. Os agressores negavam o crime e, também, usavam do 

argumento de que foi a ofendida quem cedeu, portanto, havia consenso de ambas as partes. 

Nesse sentido, também não há a promessa de casamento; se assim o fosse poderia ser 

classificado como sedução de menores.  

Nos outros casos de sedução, passados nos distritos de Feira de Santana, 7 

processos ocorreram em Jaguara, Bonfim de Feira e Maria Quitéria. Em nenhum deles, o 

indiciado foi julgado, nem processado. O caso que envolveu Sofia Lima
57

 é diferente, por 

se tratar de uma denúncia feita três anos após o desvirginamento. A vítima relatou que 

desde os seus 15 anos o indiciado, Januário Abreu, 39 anos, lavrador, a assediava e fazia 

“propostas amorosas”, como promessas de casamento, “chegando a praticar atos 

libidinosos”, o que resultou no seu desvirginamento cerca de dois anos depois, já com 17 

anos. Depois de manter várias relações sexuais com Januário, percebeu que estava grávida 

e este lhe deu pílulas que provocavam o aborto. Sofia informou que reagiu “o quanto pôde 

às promessas e até ameaças” sofreu sem contar nada antes porque tinha medo de sua mãe e 

da intimidação feita por ele e sua esposa.  

Junto com as ameaças, Januário, para fugir à responsabilidade, fez com que ela 

confirmasse, por escrito, que o fato ocorreu quando a mesma era maior de idade. As 

argumentações do indiciado que constavam nos autos remetiam à conduta imprópria da 

moça, que freqüentava a sua casa: ficou de namoro com seu irmão, chamou-o para morar 

juntos, tentou seduzi-lo e o questionou se ele era homem. Subtende-se que a intenção do 

indiciado era desqualificar a conduta da reclamante e responsabilizá-la pelo seu 

                                                 
56

 Exemplo disso foi o caso que envolveu Acácia Santos, 17 anos, doméstica, analfabeta, desvirginada por 

Dário José. O representante da vítima foi seu pai, de 53 anos, lavrador em Pacatu, povoado do município de 

Feira de Santana. Este informou que foi procurar se entender com Dário e este disse que sua filha não era 

mais virgem e se o fosse casaria com ela e que o responsável foi um primo da ofendida, além de saber sobre 

o envolvimento dela com Paizinho Cordeiro, ou seja, ela já era “rapariga” dele. Segundo a vítima, Dário 

queria uma prova de sua virgindade e mesmo que não fosse virgem casaria com ela. Apuradas as provas e 

ouvido três testemunhas de acusação, o juiz informou que não havia provas contra Dário e encerrou o caso. 
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desvirginamento, ao apontar elementos que evidenciavam a consciência de sua má postura 

em relação a sua sexualidade.  

Um aspecto diferente é o tempo que Sofia levou para denunciar a sedução, diante 

das ameaças e o medo de contar a sua mãe. Após três anos de desvirginada, com 20 anos, 

Sofia buscou a Justiça a fim de obter algum reparo, como recobrar sua honra, ao casar com 

o indiciado. No entanto, já havia passado a vigência do crime, pois a denúncia foi feita em 

1968 e se desenrolou até 1977, oito anos após a queixa quando o processo
58

 foi prescrito 
59

. 

Há aspectos morais que perpassam os casos de sedução e que serviam de empecilho 

para que as denúncias não fossem feitas de imediato. A vergonha de ser desvirginada e se 

deparar com a censura da família de ter cedido à sedução e não ver cumprida a promessa 

de casamento; a exposição pública dos casos que não corriam em segredo de Justiça; e a 

falta de confiabilidade do julgamento, quase nunca era favorável às vítimas. Ser 

considerada publicamente desonesta devia influenciar na decisão da vítima e mesmo de 

seus parentes, que tentavam casar os interessados antes de registrar a denúncia. Além 

desses fatores, para as famílias moradoras dos distritos, o deslocamento para a cidade de 

Feira de Santana era custoso, havia a lentidão no processo, além da própria 

descaracterização do crime, que desmoralizava a família.  

Nos casos de estupro ocorridos em Feira de Santana, a rua era o primeiro contato 

entre o estuprador e as vítimas, que, em geral, eram pessoas próximas que se aproveitavam 

de um momento para executar o intento. Mesmo com o exame de corpo delito e a 

comprovação da relação sexual, o fato de não haver marcas no corpo da vítima era 

interpretado pela defesa dos indiciados como falta de resistência das mesmas. Fazia-se o 

exame físico para comprovar se houve relação sexual com ou sem defloramento. As 

argumentações nos processos dos juízes, promotores e advogados seguiam o mesmo 

padrão de análise dos casos de sedução. A conduta da vítima, anterior a esses fatos, era 

colocada em questão para comprovar sua honestidade. 
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 Nos processos de estupro analisados em Feira de Santana, um envolveu o pai como autor, com conseqüente 
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No Código Penal, no artigo 213, o crime de estupro se configurava ao “constranger 

mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça.” 
60

 Nos casos analisados, 

as moças declaravam o constrangimento e as ameaças feitas; em seguida, realizava-se o 

exame que comprovava se havia ocorrido relação sexual e defloramento, mas elas não 

tinham outras provas materiais que respaldassem a violência sofrida. No laudo de exame, 

não constava a ocorrência de reação nem mesmo a tentativa de defesa, visto que não eram 

registradas marcas em seu corpo. Aliado a isso, estava a „decisão‟, pelas autoridades 

jurídicas, de discursar sobre o bom ou mau comportamento da reclamante.
61

 

O caso de estupro que envolveu Vanda Costa, 17 anos, filha de uma doméstica 

solteira, parda, pobre, que trabalhava como empregada doméstica na Pensão Santa 

Catarina, é um exemplo de improcedência da denúncia e questionamento de sua conduta. 

Foi estuprada por Rogério Silva, 25 anos, comerciário, branco, pobre, um dos hóspedes da 

pensão, que entrou no seu quarto e a agrediu, apertou sua garganta, e a violentou, 

desvirginando-a. Após o estupro, ele sentou na cama e pediu-lhe que não contasse a 

ninguém. A vítima foi questionada em sua conduta se já teve namorados, se tinha a 

intenção de namorá-lo e não conseguiu, para saber se a acusação objetivava prejudicá-lo ou 

justificar porque não era mais virgem.  

O tipo de perguntas nos interrogatórios também é significativo, pois cada uma delas 

parte do pressuposto de que a vítima era potencialmente uma aproveitadora da situação, ou 

mesmo que tivesse provocado o homem e este, no limite de suas forças, cedesse e 

mantivesse relações sexuais com a mesma. A relação tornava-se consensual, pois ela havia 

cedido, mesmo porque não eram encontradas provas materiais, que seriam as marcas 

físicas no corpo, de luta e/ou resistência com as mãos que configurassem violência e posse 

não consentida.  

Como definir o grau de resistência se as ações e reações das pessoas ocorrem de 

forma múltipla e com intensidade variada? Vanda foi agarrada pela garganta e 

constrangida ao ser ameaçada no seu quarto na pensão. Os discursos de defesa do réu e da 

própria acusação, nos casos de estupro, se restringiram a questionar a conduta da vítima e 

não atentaram para outras variáveis, como o medo, a posição socioeconômica da 

reclamante e sua condição de empregada, que a subalternizava diante de qualquer 

julgamento, além de colocar o emprego em risco. 
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Consideremos o caso que envolveu a empregada doméstica Mércia e que não teve 

prosseguimento. Apenas foi constatado o fato através do laudo do exame. Mércia foi 

violentada por quatro homens, quando abordada na rua, sendo vítima de coito femoral. Nos 

autos do processo, não havia mais informações sobre o caso. A vítima era pobre e 

doméstica, condições que a desfavoreciam diante um julgamento. Este é um dos processos 

dentre outros que não foi encontrado repercussão. Sua condição socioeconômica pode ter 

influenciado nesse sentido ou mesmo ter sido influenciada a não dar continuidade na 

queixa por não haver testemunhas e ser o depoimento de quatro homens em oposição ao 

dela, assim ela estaria desprotegida ao invés de amparada pela lei. 

O que, então, justificaria a falta de provas acerca da resistência da vítima de 

estupro? O fato de o homem ter sido incitado em sua sexualidade pela vítima o inocentaria 

em sua ação, não se efetuando a violência sexual? A mulher que se prostituía e era vítima 

de violência sexual, nesse contexto, não estaria apta a prestar queixa e ser ouvida pela 

Justiça? Descartar a possibilidade de mulheres incitarem o homem sexualmente que, 

provocado, partisse em nível de violência sexual, ou mesmo que cederam na hora do ato, 

pode neutralizar a capacidade de relação e intervenção das mulheres em suas vivências.  

As mulheres até poderiam ter maior ou menor ação de defesa diante da situação de 

estupro, mas, em qualquer dessas situações é questionada a construção de um discurso 

moralizador centrado em um elemento, no caso, a conduta sexual das mulheres que, da 

forma como é representada, as reduz e generaliza o que invisibiliza suas diversas 

experiências. Com uma leitura estereotipada e gerando uma imagem que as rotula e 

potencializam principalmente as mulheres das camadas populares, em desonestas, os 

discursos tentavam apagar o cotidiano das vítimas femininas sem que pudessem perceber 

suas práticas, vivências, experiências, fato e ações que evidenciam uma postura mais 

ampla e diversa, além de peculiar, que transpõe simples rótulos. O comportamento das 

mulheres não se encaixa em meras especulações discursivas, na medida em que as fontes 

escritas e orais são ouvidas, lidas e analisadas, as identidades em cada indivíduo são 

reconfiguradas, ao tempo em que os rótulos não conseguem abarcar sua amplitude.  

Na cidade de Feira de Santana deveriam ocorrer muitos outros casos de sedução e 

estupro que não chegaram até o conhecimento da Justiça. Nas famílias abastadas, nas para 

as famílias pobres, elas tinham possibilidade de serem desconsideradas diante a 

procedência do crime. Havia também as moças que, desprovidas de uma família, 

transitavam pelas ruas sem destino certo, a exemplo de Leuma, uma prostituta que se 
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mostrou desconfortável no exercício do meretrício. Em seu primeiro relato, ela informa, de 

maneira rápida e constrangida, a violência que sofreu quando estava nas ruas. Sua mãe 

faleceu quando tinha quatro anos, e seu pai dois anos depois. Ela e seus irmãos ficaram à 

própria sorte, até que, mais tarde, uma tia os criou e Leuma continuava a trabalhar para seu 

sustento na casa de uma família onde foi desrespeitada 

Minha tia me botou pra trabalhar de babá nas casa dos outros e aí eu sei 

que fui ficando de babá e com 12 anos eu me prostituí (pausa), entende? 

E também eu fui uma assim, uma adolescente, de criança para 

adolescente com uma criação meia louca, sabe? E fui doméstica, 

doméstica não, é babá, e (pausa) os filho não me respeitava, ficava 

fazendo bobagem, sabe? comigo. E quando eu falava o que tinha 

acontecido os patrão achava que era mentira, que era porque eu era 

descarada, e ai voltei pra casa de minha tia. E ai depois me prostituí. Eu 

nunca tive um namorado também, nunca namorei negoço de porta, esses 

negócio. Só me perdi e aí já fui logo pra adiantar meu lado num 

prostíbulo aos 12 anos. (sic)
62

.  

  

Quando questionada sobre quais eram essas „bobagens‟ que os filhos dos patrões 

faziam, ela informou que eles mantinham relação sexual com ela, e que o patrão não a 

seduzia, mas a importunava. Comentou os acontecimentos com a patroa, mas foi 

desacreditada, enquanto que para sua tia ela não relatou, pois achou que não seria levada a 

sério, bem como a Justiça também não a levaria.  

Nesse sentido, os indiciados repetiam o discurso sobre o modelo de mulher, bem 

como os advogados, promotores e juízes, trazendo os mesmos elementos. Isso se explica 

pelo contexto sociocultural em que estavam imersos, reproduzindo os mesmos padrões e 

códigos de conduta. A cultura da mulher subalterna ao sexo masculino se evidencia nas 

práticas das instituições de poder, como o exemplo da instituição jurídica na cidade de 

Feira de Santana, a Princesa do Sertão
63

. Esses discursos enquadravam a mulher dentro do 

modelo de honestidade, restringiam-se ao binômio honesta – desonesta, e estava delegada 

ao homem a responsabilidade de classificá-las nas posições de sedutor e/ou juiz, advogado, 

delegado ou promotor. 

 Na maioria dos casos de estupro, sedução e defloramento, os indiciados eram 

pessoas próximas. Eram namorados, homens de convívio familiar, até mesmo, o pai. Os 

indiciados, além dos discursos que traziam elementos usais, tendo a mesma intenção de 
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descaracterizar o crime, também seguiam caminhos parecidos no processo de sedução. O 

namoro poderia dar-se com ou sem a permissão dos pais das ofendidas; os namorados 

levavam as moças para passear por lugares ermos e nos matos e, em sua maioria, ali eram 

desvirginadas. Lugares como Alto do Cruzeiro, Tanque da Nação, Capuchinhos eram 

citados, comumente, nos interrogatórios dos envolvidos. 

 

1.2. Seduzidas e defloradas: em nome do casamento 

 

Negue o seu amor, o seu carinho 

Diga que você já me esqueceu 

Pise, machucando com jeitinho 

Este coração que ainda é seu, diga que meu pranto é covardia,  

mas não esqueça que você foi meu um dia.  

Diga que já não me quer, negue que me pertenceu 

Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. 

Adelino Moreira/Enzo de Almeida Passos 

  

Como forma de regular a sexualidade feminina e criar um cotidiano para as 

mulheres, dentro do espaço privado, o casamento se insere na sociedade feirense nos 

meados dos anos 60 e 70. É a partir dele que a família se constitui sob o respaldo da 

instituição jurídica, com o casamento civil e religioso, que oficializa o matrimônio sob as 

bênçãos de Deus.  

Analisando a partir do princípio de que o ideal de mulher era o de esposa, mãe e 

dona-de-casa, o casamento consolidava tais aspirações, resultando, concomitantemente, em 

uma família, célula da sociedade, onde todos os jovens, crianças e adultos, unidos e 

reunidos em uma construção sólida, sincronizavam seus pensamentos em prol de uma 

grande causa: uma família. O discurso sobre o casamento conservava e ratificava o 

pensamento da jovem, moça, solteira, daquela época, sendo visto por todos como a “porta 

de entrada para realização feminina, objeto de vida de todas as jovens solteiras”
64

, e como 

o destino tão almejado para as mulheres. 
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Bassanezi
65

 trabalhou com os códigos morais divulgados por jornais e revistas dos 

anos 50 e como alguns elementos ali identificados se mantêm até os dias atuais. As 

características das moças de família e das moças levianas analisado pela autora se 

assemelham às descrições e qualificações presentes no discurso jurídico registrado nos 

processos de estupro, sedução e defloramento em Feira de Santana, no período em estudo.  

As “moças de família” eram aquelas em que a moral dominante garantia o respeito 

social, um casamento-modelo, uma vida de “rainha do lar” e estimulava que se portassem 

de acordo com a regra vigente, contidas e, principalmente, virgens até o matrimônio; 

deveriam conter sua sexualidade e distinguir o certo do errado, “dando-se ao respeito”. As 

levianas, por sua vez, seriam as outras, as que „não se respeitavam‟, desfrutavam da sua 

sexualidade e estavam sempre em contato com o espaço público, namoravam em lugares 

ermos, andavam em “más companhias” ou em ruas consideradas de meretrício.  

A moral estava intimamente ligada à repressão da sexual, a preservação da 

virgindade, ao controle dos corpos femininos e à redução da concepção das mesmas sobre 

como elas fazem uso de sua sexualidade
66

. Como visto, na maioria dos processos-crimes 

em análise, as vítimas eram investigadas na sua conduta. A opinião das testemunhas, 

vizinhas (os), colegas e parentes era importante para confirmar ou não os hábitos da moça. 

No processo de investigação, alguns elementos aparecem em comum nos depoimentos das 

ofendidas. Um deles é a promessa de casamento como motivo principal de terem cedido ao 

ato sexual; outro era o pedido do indiciado, após o ato sexual, para não contar nada a 

ninguém, sob a intimidação de não se casar; o afastamento ou desaparecimento dos 

defloradores depois do desvirginamento ou mesmo após manterem outras relações sexuais. 

As ofendidas, em sua maioria, recorriam à Justiça depois da desonra e sem a 

garantia de casarem e repararem sua castidade. A promessa de casamento aparece tanto nos 

depoimentos das vítimas como nos das testemunhas de acusação como elemento que 

garantia a confiança no acusado. Este, em geral, nos casos de sedução, era namorado da 

moça e permanecia no relacionamento por um período relativamente prolongado, mas, em 

algumas circunstâncias, negavam que as tinha namorado.  

Aproximadamente às 20 horas de uma sexta-feira, do mês de abril de 1960, após 

cinco meses de namoro, Almo Sodré, em sua casa, desvirginou Vera Pires, sua namorada 
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ou noiva, como consta no depoimento da mesma. A ofendida, um mês depois, em maio, 

comunicou a seu pai o ocorrido e este procurou Almo, com o intento de persuadi-lo a casar 

com sua filha, reparando a ofensa. Ele, naquele momento, concordou. Após quatro meses 

de espera, o pai prestou queixa na delegacia local em setembro do corrente ano
67

. No 

processo, ficou evidente que havia um acordo e, para sua efetivação, Almo deveria cumprir 

a promessa que havia sido feita ao genitor da ofendida - um lavrador, branco, solteiro, pai 

de seis filhos, natural de Cachoeira, que tentou resolver a situação de pureza de sua filha, 

inicialmente, com uma interferência direta com o acusado.  

Nas declarações do pai e das testemunhas de defesa, foi confirmada a promessa de 

casamento à menor. Foi possível, então, ao acusado sustentar a idéia de que houve 

sedução, pois a vítima se sentiu segura ao ceder à relação sexual, respaldada na promessa. 

Ao ceder, a moça foi caracterizada como inexperiente pelo delegado, pelo promotor e pelo 

juiz, em seus respectivos relatórios, porque “Almo aproveitou-se da inexperiência da moça 

ou justificável confiança da mesma”. Essas duas características, inexperiência e confiança, 

colocaram Vera no lugar de uma moça honesta que foi seduzida, sem que seu 

comportamento tivesse sido comparado ao de uma mulher desonesta.  

No testemunho de duas pessoas, um homem e uma mulher, que conheciam o 

indiciado e moravam no Campo Limpo, no mesmo bairro onde residia Vera Pires, 

contaram que elas ouviram do próprio Almo que 

na residência de dona (...), Almo Sodré, dissera ao depoente, na presença 

da própria Senhora (...) que havia desvirginado a sua namorada Vera 

Pires; disse também que havia prometido muita coisa, como seja 

casamento a esta, a Vera, com a finalidade de desvirginá-la, no que 

conseguiu; que no mês de Setembro deste ano, Almo Sodré estivera na 

oficina de trabalho do depoente que não iria cumprir o que dissera a Vera, 

pois já tinha outra namorada com certo recurso que o depoente dissera a 

Almo Sodré, que isso era problema dele e de Vera e aí, não adiantou mais 

conversa; que o depoente sabe que Vera é uma moça de bom 

procedimento, nunca tendo ouvido qualquer pessoa falar mau dela, sobre 

qualquer assunto; que, quanto ao indiciado nada pode dizer referente ao 

mesmo; que, o depoente reprova o procedimento dele para com Vera. 

(sic)
68

 

 

 Nesse testemunho, o sapateiro, solteiro, através da interpretação do escrivão e das 

respostas às perguntas feitas, foi instado a relatar o comportamento da moça, o que sabia 

sobre o réu e seu parecer sobre o ocorrido. Outra testemunha, Aurélia Abreu, analfabeta, 
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doméstica e casada, informou que ouviu o indiciado contar à testemunha anterior que tinha 

desvirginado Vera no interior de sua casa e que havia prometido casamento, porém não 

mais se casaria com ela, “pois já tinha encontrado outra com boas condições financeiras.”
69

 

Diante da fuga do acusado, após a comprovação do crime, segundo o promotor e o juiz, foi 

decretada a prisão preventiva de Almo, sendo recolhido à cadeia pública. 

Em 1961, no mês de julho, outro processo chama atenção por ser uma apelação e 

fornecer elementos sobre um discurso que poderia ser para construir o lugar de uma vítima 

inocente, como de uma mulher esperta e sedutora: 

Túlio Santana convidou a declarante (Júlia Martins) para dar um passeio 

de „Vespa‟; que a declarante, devido à intimidade que tinha com Túlio, 

saiu com ele montada na „Vespa‟, e se dirigiram ao lugar denominado 

„Aviário‟, nesta cidade e, ali, Túlio parou a „Vespa‟ e começou a seduzir 

a declarante, insistentemente, prometendo-lhe o casamento comercial e 

dinheiro; que a declarante resistiu, mas devido à fúria de Túlio, ascendeu 

aos seus instintos, no que ele, Túlio, desvirginou-a. (sic). 
70

  

 

A promessa de casamento feita foi no comercial
71

 e, além disso, segundo Júlia 

Martins, Túlio Santana (seu primo) lhe ofereceu dinheiro. Após a relação sexual, o 

indiciado pediu  

à declarante que não dissesse a ninguém o que ocorrera; que, após Túlio 

ter pedido a declarante, saíram e foram para as suas residências; que, 

além da primeira vez que mantiveram relações sexuais com Túlio, tivera 

com ele mais uma vez, sendo esta no lugar denominado „Alto do 

Cruzeiro‟, cerca das dezessete horas, num dia de quinta-feira, no mês de 

agosto deste ano. (sic). 
72

  

 

A ofendida notou que estava grávida no mês seguinte e soube do casamento de 

Túlio, em Salvador, com outra moça. Depois de quatro dias, contou a seu pai sobre os 

acontecimentos. Júlia comunicou a Túlio sobre a gravidez, mas “ele não poderia fazer 

nada, já que ela sabia que ele era um homem „complicado‟ e casado duas vezes”. Para 

Túlio, sua prima sabia o que estava fazia, e ele não tinha responsabilidade sobre as 

conseqüências, visto que ela não havia sido enganada. Sem a promessa de casamento 

cumprida e grávida, com a barriga desenvolvida, a vítima não poderia esconder seu 
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infortúnio como deflorada e mãe solteira. Então, resolveu buscar ajuda com seu pai e este 

procurou a Justiça para que as providências legais fossem tomadas. O pai de Júlia, Sr. 

Martins, informou que o indiciado aproveitou-se da confiança que sua família lhe 

depositava, pois era sobrinho de sua esposa, e seduziu sua filha, menor de 15 anos. Nos 

autos, foi registrado que Júlia saiu para passear em uma „Lambreta‟,
73

 elemento que 

desqualificou a conduta da vítima, pois andar de Lambreta não era uma ação digna para as 

moças.  

Nesse caso, os advogados de defesa grifaram a palavra „lambreta‟, por ter um 

sentido desqualificante. Eles descreveram a forma „desembaraçada‟ com que a suposta 

vítima aceitou passear no veículo. À época, dirigir algum veículo e passear nele não 

desmoralizavam a moça, todavia, andar de Lambreta acompanhada de um homem 

significava mau comportamento. Esse meio de transporte poderia ser considerado um 

instrumento de passeio e diversão, por isso associado a um divertimento impróprio para as 

mulheres que, nesse sentido, se agravaria por ser em companhia de um homem
74

. 

O delegado qualificou o crime como contra os costumes e endereçou a denúncia à 

Justiça e, assinalou a inexperiência e justificável confiança da moça. As duas primeiras 

testemunhas que foram ouvidas no inquérito confirmaram a versão do pai da vítima e da 

mesma. Souza, um negociante, branco, morador do Sobradinho, viu o réu “em franca 

intimidade na casa de Martins, passeando com algumas meninas deste” e confirmou a 

existência da promessa de casamento no comercial.  

Outra testemunha, Barbosa, morador da mesma rua da vítima, Rua Landulfo Alves, 

negociante, solteiro, com dois filhos, informou que o réu “mantinha boas relações de 

amizade com todos da família, e que tinha franca liberdade de acesso à casa do Sr. 

Martins”. Disse que a menina aceitou o passeio por conta da segurança depositada no 

„primo‟, além de ser “moça de bons procedimentos, nunca ouvindo falar mal dela e que o 

acusado é homem casado civilmente, mas que vive com outra mulher.”  
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As testemunhas caracterizaram a vítima como inexperiente e envolvida pelo réu 

com as promessas que ele fez. O indiciado, por sua vez, foi caracterizado como um sedutor 

que já possuía compromisso com mais duas mulheres e se envolveu com uma terceira, 

aproveitando-se de sua inexperiência, este caso é de um „useiro e vezeiro‟.
75

 No início do 

processo, as informações giraram em torno do chamariz do matrimônio, com o intuito de 

desvirginar sua prima. O acusado negou as acusações, mas o promotor aceitou a denúncia e 

afirmou que “até que, desfrutando da intimidade decorrente de sua condição de parente da 

vítima (...), quando então teve oportunidade de satisfazer o seu intento”, confirmou a 

existência do crime e pediu a prisão preventiva para que o réu não exercesse influência no 

ânimo das testemunhas. 

O promotor afirmou que “para que Túlio alcançasse seus objetivos, enganou sua 

vítima, „prometendo-lhe casamento comercial fraudulento‟, como resposta às dúvidas do 

engano que a vítima possa ter sido exposta, levantada pela defesa. Júlia Martins acreditou 

nesse artifício utilizado pelo sedutor para conseguir, como realmente aconteceu, o 

consentimento da menor”. O discurso do promotor teve como suporte o engodo. A 

promessa de consórcio „fraudulento‟ indica que esta foi realizada sob a natureza de ilusão. 

A promotoria enfatizou a intenção do embuste, o que responsabilizava o réu e o 

comprometia perante a Justiça. Em alguns pontos do texto de apelação à instância superior 

da Justiça, a fim de rever o caso que o juiz de Feria de Santana tinha encerrado com a 

absolvição do réu, o promotor voltou a acusar Túlio: 

A título de exemplo, eis a jurisprudência. „Responde por delito de 

sedução quem deflora mulher menor de 18 anos, prevalecendo-se da 

intimidade de que gozava, junto dos parentes da vítima, cuja casa 

freqüentava‟ (Revista dos Tribunais, v. 157, p. 611). „A promessa de 

casamento não é única forma por que se concretiza a sedução, a qual 

pode se revestir de outros aspectos, desde que induzam a engano e 

arrastem à cópula carnal. Entra na categoria da sedução o emprego de 

meios, quaisquer que sejam, capazes de influir na vontade, em geral 

fraca, da menor, dispondo-a a ceder aos desejos do ofensor‟. (Revista dos 

Tribunais, v. 119/343). „a promessa de casamento, como meio de 

sedução, não exige formalidade nem solenidade, basta seja feita por 

forma que, razoavelmente, possa ser acreditada pela ofendida, como 

sincera‟ (Ver. For. v. 100/334). 
76
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Nesse item, o promotor utilizou de referências da lei dos tribunais para respaldar a 

idéia de que ocorreu a sedução e que esta poderia vir a acontecer sem a promessa de 

casamento, pois qualquer meio poderia interferir na “vontade, em geral, fraca da menor, 

dispondo-a a ceder aos desejos do ofensor”. Assinalou que existiu o engodo e, por 

conseqüência, a sedução. A resposta da promotoria foi devido à interpretação do juiz, de 

que a moça sabia que o réu era casado e que o ato não poderia ser reparado com o 

casamento.
77

  

Chama a atenção, na citação anterior, que, independentemente das vias empregadas, 

a atração feita pelo sedutor influenciou a „sua vontade, em geral, fraca‟, ou seja, para que 

se comprovasse a existência do crime, a apreciação sobre a honra da vítima foi feita, sem 

que se remetesse ao seu comportamento, em geral, à vontade ou discernimento da moça, 

possivelmente atraída por ser fraca e tão frágil que qualquer meio a aliciaria. A moça foi 

„qualificada‟ como um não-sujeito, que não tem vigor ou, no mínimo, desejo. A expressão 

„fraca vontade‟ a impossibilitava de ser tratada como alguém que tenha desejado a relação 

sexual e, menos ainda, como houve a promessa de casamento, sentiu-se amparada na sua 

castidade, tendo cedido ao seu desejo.  

O compromisso do matrimônio, mesmo não sendo mais virgem, estando maculada 

em sua honra, possibilitaria resolver tudo com as suas núpcias. O sexo para a mulher no 

discurso jurídico alimentou o ideal de que a função dela na sociedade era servir ao lar e ser 

útil na geração dos novos cidadãos. A vida sexual da mulher foi disciplinada com o 

estabelecimento de sua prática para fins de reprodução e permeada pela instituição 

familiar, onde seu cotidiano de mãe, mulher e esposa estava, previamente, acordado.  

O saber-poder
78

, através do discurso, é utilizado pelos representantes das 

instituições como mantenedor das relações assimétricas de gênero. A dicotomia 

honesta∕desonesta perpassa as relações de gênero irregulares que limitam as ações das 

mulheres a um espaço do lar ou na exclusão de valores positivos, relegando-a ao mundo da 

prostituição, sem considerar outras formas das mulheres viverem. A análise de outros casos 
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que se reportam à promessa de união legítima contribui para compreender melhor a 

construção do discurso moralista em Feira de Santana.  

Catarina Ramos, 53 anos, solteira, seis filhos, doméstica, parda, católica, sem 

instrução e paupérrima, mãe de Beatriz Ramos, ao saber do namoro de sua filha com o 

motorista de Kombi 
79

 Ivo Costa, informou que,  

embora tivesse conhecimento do namoro entre Beatriz e Ivo, era contrária 

ao relacionamento, aconselhando-a por várias vezes que não continuasse 

com aquela amizade, porquanto o mesmo nunca se aproximou da casa da 

representante para conversar na porta, nem lhe procurou para comunicar 

o namoro.
80

  

 

Segundo a vítima, ela iniciou o namoro com Ivo no dia 5 de outubro de 1963, 

quando ela tomou a Kombi que Ivo dirigia, fazendo o transporte da Queimadinha até o 

centro da cidade. Naquele momento, Ivo se declarou e a pediu em namoro, a resposta foi 

um não, sob o fundamento de que ela tinha compromisso, mesmo com a insistência do 

indiciado. No dia seguinte, ela aceitou o namoro e começou a passear com ele quando a 

pegava no trabalho em uma casa de móveis e ficavam “a passear na Kombi da 

Queimadinha para o centro da cidade. E quando se aproximava das 20 horas, algumas 

vezes, e às 19 horas, outras vezes, a levava a sua residência, onde não mais voltava, não 

obstante ser [em] namorado [s]” (sic).  

Um dado que consta no processo chama a atenção e diz respeito às intenções do 

indiciado em se aproximar da família da moça como forma de estabelecer a confiança da 

mesma, bem como prova de compromisso. Ele esteve uma única vez nas imediações da 

casa da vítima quando iria levá-la ao trabalho. Uma das promessas feitas pelo indiciado foi 

que a visitaria em casa, mas isso não se realizou, pois implicaria em maior compromisso 

com a moça. 

Beatriz confirmou que a genitora não concordou com a relação entre eles. No 

entanto, deu prosseguimento ao namoro porque gostava dele e este demonstrava gostar 

dela. Persistiu nos encontros, andava de Kombi quase todos os dias quando Ivo ia buscá-la, 

sem que pagasse a passagem. Segundo o depoimento de Beatriz, Ivo, “(...) demonstrando 

gostar da declarante, fazia promessas de casamento, afagava as mãos da declarante, dava-

lhe beijos, enquanto dirigia a Kombi de uma mão só, em marcha lenta, quando estava em 
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lugares, ou melhor, quando trafegava em lugares discretos.” (sic) 
81

 Nesse trecho, além das 

promessas de casamento, Ivo já se aproximava de Beatriz de forma mais íntima ao fazer 

carícias, beijá-la e afagar suas mãos, porém em lugares discretos para que ninguém os visse 

em intimidades. Segundo relatado, pela ofendida, ele a levava sempre às escondidas para o 

mato e pedia que se abaixasse para que o irmão dela não os visse: 

(...) que no mesmo mês de outubro, já no fim deste mês, numa noite em 

que a declarante ia para aula, não se recordando a data, Ivo persuadiu a 

declarante a filar a aula, no que foi atendido, levando a declarante para o 

Alto do Cruzeiro, atrás da igreja, local ermo, e lá passou, a beijar a 

declarante, abraçar, beijar no ouvido, e em seguida derrubou a (...) no 

banco que fica no meio do veículo, tirou as [suas] calças (...), e [ela] 

notando que Ivo queria lhe fazer o mal, começou a chorar, mas, Ivo lhe 

consolou, alegando que casaria com a declarante, tendo (...) permitido 

que o mesmo mantivesse consigo relações sexuais tendo a declarante 

durante este ato sentido dores, e perdido sangue; que após o ato sexual 

(...) ficou suja de sangue, tendo Ivo mandado que (...) passasse para o 

banco dianteiro, em seguida rumou para o local onde reside (...). (sic) 

(Grifos nossos). 

 

Constata-se que, em alguns dos casos estudados, após o primeiro ato sexual no qual 

ocorreu o defloramento, as partes envolvidas não voltaram mais a manter contato íntimo. 

Em outros, foram mantidas relações com renovados compromissos de casamento; mas, na 

maioria das ocorrências, as queixas foram realizadas depois que os responsáveis pelos 

desvirginamentos perderam o interesse em continuar com os relacionamentos.  

No processo que envolveu Beatriz e Ivo, constou que eles tiveram outras relações, 

em “local ermo”, “dentro dos matos” e com cuidado para que o irmão de Beatriz não os 

visse. Esta, quando percebeu que seu namorado tinha lhe “feito o mal” ficou desconsolada 

e chorou. Para acalmá-la, Ivo tentou suavizar sua tristeza e renovou o juramento de 

desposá-la. Durante o namoro, ela era presenteada constantemente com “importâncias em 

dinheiro, como seja, quinhentos cruzeiros, e outras importâncias menores”. As relações 

sexuais seguintes ocorreram da seguinte forma: 

(...) as novas relações sexuais, em numero de seis, a segunda no 

Sobradinho dentro de uns matos, a terceira no Campo Limpo, dentro dos 

matos, a quarta no Campo do Gado, a quinta atrás do Campo do Gado nas 

imediações [da] Mangabeira e [a] sexta também [no] Campo do Gado, 

nas imediações da Mangabeira; que, quando Ivo Le levava para esses 

lugares, mandava que a declarante se abaixasse para que o irmão não, 

digo o irmão da declarante não os visse; que, sua colega Vanda, quando a 

declarante ia passear no Campo do Gado em companhia de Ivo, esta 
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sempre acompanhava; que sempre ao término das relações sexuais, Ivo, 

reiterava as promessas de casamento, porém nunca que comparecia em 

casa da declarante para falar com [a] mãe [dela]; que essas relações 

sexuais que manteve (...) era no horário que (...) tinha de estar na escola. 

 

Beatriz estava convencida de que o “mal” que seu namorado lhe fez iria ser 

reparado, não obstante aceitou ter mais seis relações íntimas com ele, e que, em cada um 

desses encontros, ele “reiterava as promessas de casamento”. O matrimônio nessa 

sociedade representava a entrada para uma vida segura quanto à honestidade, conduta e 

honra de uma mulher e, por que não, de uma vida material equilibrada, servindo ao lar e 

cuidando para a boa criação dos filhos e filhas. Para Beatriz e outras moças, o enlace 

matrimonial era seu destino, onde sua “virgindade moral” 
82

 estaria garantida; em outros 

casos, a união legitimada pelo grupo social era uma forma de reparo devido ao 

desvirginamento. 

Ivo foi responsabilizado, primeiramente, pelo irmão da vítima para que ele honrasse 

sua irmã, reparando seu erro com o desposar. O rapaz respondeu que “não devia” 
83

, 

portanto, não casaria. A mãe da menor teve conhecimento do ocorrido através do seu filho 

e, diante do problema moral, recorreu à polícia e pediu providências. O indiciado negou a 

acusação, e informou que manteve relações íntimas com a menor, mas que não foi ele 

quem a deflorou; acrescentou que todas as vezes que mantinha relações, ele pagava como 

“se paga a qualquer mulher da vida”.  

As testemunhas de acusação, arroladas para atestar sobre a condição de castidade 

da vítima, em seus depoimentos contradizem as versões da defesa do acusado, falam de sua 

boa conduta e do relacionamento entre eles. Geralmente, eram pessoas que possuíam certo 

conhecimento sobre a ofendida e suas famílias e mantinham laços de sociabilidade, como 

vizinhos, donas de pontos comerciais nas redondezas de suas residências, amigos e amigas, 

compadres e comadres, professoras e colegas de trabalho, que poderiam falar sobre o 
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relacionamento dos envolvidos e sobre as atitudes da vítima no meio social. Foram 

consideradas as respostas dadas pelas testemunhas que deram subsídio às indagações dos 

delegados e juízes que objetivava apurar a vida moral da interessada. Nesses casos, não só 

o comportamento dos réus era indagado, mas o que a ofendida “é, será, ou possa ser”, a 

fim de infligir os padrões moralistas. 

As perguntas aos depoentes (testemunhas) escrutinavam a sexualidade da ofendida, 

para vigiar sua conduta e averiguar que ação contrária às normas ela tinha desempenhado 

ou se era de seu costume envolver-se sexualmente com demais homens, para que 

permitisse o defloramento. A vida amorosa da vítima não poderia passar impune nesses 

julgamentos, pois a Justiça não estava ali apenas para julgar os crimes, mas para controlar 

os indivíduos, analisando os delitos como também os indivíduos
84

. O que se queria 

exemplificar nesses crimes de sedução e estupro era o conjunto de práticas e hábitos, seus 

códigos da sociedade, como os indivíduos deviam se portar e viver sua sexualidade. 

Segundo Foucault,
85

 a modernização das instituições jurídicas buscava atingir a 

„alma‟ do criminoso, julgar o seu instinto, o seu inconsciente. Nos crimes analisados, a 

„alma‟ das vítimas, seus instintos e seu inconsciente eram considerados para disciplinar a 

sexualidade feminina e não arrefecer o lugar social que a mulher, bem como o poder do 

discurso moralista sobre suas vidas. O controle de sexualidade, através dos discursos sobre 

a virgindade, o sexo como uma prática para a reprodução, as posturas e práticas cotidianas 

de uma mulher honesta
86

 demonstradas, criticadas e exemplificadas no decorrer do 

processo-crime, perpassaram o „ritual penal‟ e retroalimentavam o discurso moralista que 

vigiava e punia os infratores. 

Bianca, outra testemunha, solteira, sem prole, doméstica, branca e colega de 

trabalho de Beatriz, relatou que sua amiga falou sobre os encontros com Ivo, sobre a 

relação sexual que resultou em defloramento e as relações posteriores. As informações 
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prestadas pela depoente iam desde o comportamento no trabalho, as relações que eram 

mantidas entre Beatriz com seu namorado e sobre posturas que comprometessem seus 

valores: 

quando Beatriz lhe informou que, quando manteve pela primeira vez 

relações sexuais com Ivo, sentiu dores e perda de sangue; que, Beatriz 

também informou à depoente que de uma feita Ivo a levou para o local 

conhecido por Limoeiro, e lá manteve relações sexuais com o indiciado, 

tendo o Ivo a levado numa lambreta; que depois; que, depois, Ivo 

arranjou uma namorada que se chama Zica, abandonando a Beatriz; que 

Beatriz nunca chegou cedo no trabalho, pois a mesma chegava na Móveis 

(...), às vezes 8, às vezes, 8:30 e muitas vezes às 9 horas; que por muitas 

vezes, Beatriz quando chegava tarde, explicava à depoente é que o seu 

retardamento tinha sido por causa da Ivo que tinha lhe levado a passear 

de Kombi; que, e que Ivo disse em seu interrogatório foi verdade, 

porquanto o mesmo não prova que a depoente houvesse extraído filhos 

em Salvador; que, nunca soube que Beatriz freqüentasse „castelos‟. 
87

 

 

O depoimento de Bianca firmou o que a ofendida relatou antes ao discorrer sobre os 

atrasos no serviço devido aos encontros com Ivo e as relações sexuais com o mesmo. Mas 

ela não revelou as promessas de casamento, o que leva a pensar que Beatriz, por não ser 

amiga de Bianca e, sim, colegas de trabalho, não encontrasse segurança para relatar a 

intimidade na forma de confidência. A exposição à colega sobre as relações sexuais 

poderia apenas justificar o atraso e sugerir que ela estivesse bem com seu namorado e que 

era comprometida. De outra perspectiva, Beatriz poderia apenas mostrar segurança e dizer 

que tinha uma boa relação ao contar que Ivo tinha lhe prometido casar. 

Cássia, 45 anos, casada, com três filhos, branca, depôs sobre o namoro dos 

interessados, informou que sabia da relação e ficou ciente do defloramento pela mãe da 

ofendida que, ao chorar, falou do „mal‟ que fizeram a sua filha. Cássia conhecia Beatriz há 

cerca de sete anos:  

durante esse período (...) teve conhecimento que a mesma foi noiva de 

Clóvis e namorou com um rapaz de nome José, sendo que Clóvis 

terminou o noivado espontaneamente sem motivo nenhum e José 

terminou o namoro alegando que ainda estava muito jovem, e bem assim 

Beatriz; que, o noivado de Beatriz com Clóvis, durou apenas quatro 

meses; que Beatriz é moça bem procedida no local onde mora, nada mais 

tendo a dizer contra a mesma. 
88
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Alguns elementos no depoimento da testemunha foram utilizados pela defesa para 

descaracterizar a conduta da moça deflorada, como os seus compromissos anteriores, os 

términos sem motivo aparente que, no discurso da defesa, corroboraram para evidenciar 

transgressão moral, mesmo que, em suas informações, dissesse sobre a boa procedência da 

moça.  

Em relação à terceira testemunha do processo, Isis, com 19 anos e moradora na 

mesma rua de Beatriz, diz que a conhecia há pouco tempo e que soube por Beatriz que 

estava gostando de Ivo e que, em uma oportunidade, os viu juntos na Kombi e, em outro 

dia, em uma Lambreta. No depoimento, também disse que soube por Beatriz que Ivo tinha 

lhe feito o „mal‟, mas não deu outras explicações; e teve conhecimento do namoro dela 

com outro rapaz de nome José. Por fim, Beatriz Ramos enviou uma carta para o juiz 

informando que pensava em sua felicidade e seguiu os conselhos de sua mãe: 

Dr. Santana, em vista de minha mãe ter resolvido a desistir eu resolvi a 

desistir também. Por que depois que meu tio chegou querendo me levar 

eu achei que era melhor eu ir de que me ligar com uma criatura que não 

mede minha felicidade. Este é o meu ponto de vista então eu pe[s]so 

carecidamente desculpa ao senhor. Sei realmente que dei muito trabalho 

mais o senhor sabe que casar para não viver é melhor desistir. (sic) 
89

 

 

Esse processo foi extenso e com discursos que perpassavam o julgamento das 

atitudes de Beatriz. Esse relato é o único em que há um documento escrito pela própria 

vítima sem que passasse pela transcrição do escrivão. Nele, a vítima assumiu uma decisão - 

não desejar mais o casamento e ir morar com o tio no Rio de Janeiro, contrariando a 

orientação materna. Em outras partes do processo, está registrado que ela se „amigou‟ (foi 

morar com alguém de forma marital, sem que tenha casado oficialmente) com um homem 

na mesma cidade. 

O parecer do juiz extrapolou em relação aos casos que ele analisou, pois fez uma 

consideração sobre as ocorrências de defloramento em Feira de Santana: 

Este é mais um crime de sedução da Comarca. Inúmeros acontecem todos 

os meses, por incrível que pareça, quase todos os dias surgem uma queixa 

verbal na Justiça, e os casos são encaminhados a Delegacia. Uns são 

apurados, outros ficam no esquecimento dos senhores Delegados. É 

necessário ofícios e mais ofícios, solicitando os inquéritos. Na maioria, os 

acusados deixam a termo, e as vítimas vão para o „Minadouro‟, 

aumentando assim o número das prostitutas. Temos feito o possível, para 

colocar um paradeiro neste estado de coisas. Não padece a menor dúvida 
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que o Judiciário necessita de outros elementos, a fim de que a lei seja 

cumprida. Um Juiz de Menores, ou de crime, em uma cidade como a 

Feira, sofre demais, pelo fato de não poder fazer desaparecer um pouco 

esta situação, por falta de trabalho perseverante, não é que estas coisas 

acontecem, porque, temos feito o possível neste sentido (sic). 
90

 

 

Segundo o juiz Santana, muitos eram os casos remetidos à Justiça, porém ele 

criticou a ação dos delegados que „se esqueciam‟ de apurar os fatos. Há uma insatisfação 

do juiz sobre a enorme quantidade de seduções sem que fossem tomadas as providências 

de responsabilidade das delegacias para solucioná-los. O despacho aponta certa 

insatisfação do juiz com o crescimento da prostituição devido ao número maior de moças 

seduzidas que optavam pelo meretrício, visto que se considerava que a única alternativa 

que lhes restava era a prostituição. Por isso, os casos que não conseguiam ser resolvidos 

pelo acerto do casamento entre a família da ofendida e do indiciado, devido ao não-

cumprimento da promessa, assim acabariam na Justiça, mesmo sabendo que muitos deles 

não seriam julgados.  

Segundo um dos entrevistados, as meninas que se „perdiam‟ não tinham muitas 

opções: casavam ou se prostituíam. E muitas delas não eram aceitas como empregadas 

domésticas. “Porque aconteceu, as pessoas daquela época discriminavam muito, não só os 

pais, os amigos, parentes, vizinhos e elas tinham pouquíssima oportunidade a não ser a 

prostituição
” 91

. Os discursos nos processos não contemplam as outras experiências de 

mulheres que não casaram, mas tinham filhos e nem sempre praticavam o meretrício. Estas 

se tornavam chefes de família e tinham relacionamentos diversos dos apregoados pela 

moral.
92

  

Além desse depoimento, outros se referiram à condição da mulher imoral, que tinha 

como opção de sobrevivência a prostituição. Dessa forma, buscar ajuda da Justiça era a 

única forma de reparar a honra das ofendidas, evitando que elas caíssem na vida 

desregrada de um prostíbulo, sem envergonhar suas famílias.  

As moças pobres da zona urbana e rural de Feira de Santana buscavam incriminar 

os defloradores como sedutores, sob a alegação de que prometeram casamento e, 
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envolvidas nesse juramento, haviam cedido ao jogo do sedutor. Do outro lado, havia a 

promessa de núpcias associada à entrega de presentes e de dinheiro, mas nem todas 

estavam dispostas ao casamento, como foi o caso de Beatriz Ramos. 

Havia, certamente, um jogo de interesses de ambos os lados. Para melhor 

compreender as regras que regulam os papéis das partes envolvidas, é preciso, acima de 

tudo, compreender a teia de interesses existente para não camuflar as ações das ofendidas 

como passivas e vitimizadas,
93

 sem que não sejam identificadas suas intenções 

condicionadas socialmente pelo ideal de mulher honesta que todas deveriam seguir 

independentemente do lugar social que ocupavam. O modelo de mulher casada perpassava 

as classes sociais, mesmo que as vivências sexo-afetivo se distinguissem entre os 

segmentos populares e as famílias das camadas mais abastadas.  

Outros motivos poderiam levar as moças a cederem ao envolvimento, por isso não 

cabe julgá-las, nem mesmo a partir de uma polaridade de motivos, disseminados pelos 

detentores do discurso: se elas são honestas – abusaram de sua fragilidade –, ou se elas são 

desonestas – moças levianas que se deram ao usufruto do sexo para fins não reprodutivos.  

 

 

1.3 Honestas e desonestas: sexualidade vigiada 

 

E, naturalmente, ao ouvir a retirada recusa da enamorada, Marcelo, como 

o Primo Basílio ao ouvir de Luísa negativa igual, percebendo que na voz 

da Mara havia o arrastado duma lamentação, com a moleza de uma 

carícia, também não hesitou – prendeu a namorada nos braços. 
94

  

 

O advogado de Mara Reis defendeu sua inocência diante de um processo de 

sedução. O advogado utilizou-se da intertextualidade do romance de Eça de Queiroz para 

descrever a situação de forma envolvente e com uma criativa narrativa,
95

 para reconstruir a 

cena do delito. O processo de sedução contém, em sua estrutura, a intenção de estabelecer 

uma representação da vítima
 
com relação a um comportamento inocente:  
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Mara teria ficado inerte, os beiços brancos, os olhos cerrados e Marcelo, 

pousando-lhe a mão sobre a testa, inclinou-lhe a cabeça para traz, beijou-

lhe a pálpebra devagar, a face, os lábios depois muito profundamente; os 

lábios dela entreabriram-se, os seus joelhos dobraram-se. E quando de 

repente todo o corpo da vítima se endireitou, com um pudor indignado e 

afastou o rosto, já era tarde demais. Mara já havia perdido a sua 

virgindade. Estava satisfeito o conquistador. Estava consumado o desejo 

e extinto o fogo. Nascera o tédio. Quanto à vítima, de temerosa e 

vacilante durante a trama do amor, tornara-se, naturalmente, apaixonada 

após o amplexo sexual, ao qual aquiescera sob a promessa de casamento, 

sob a influência de carícias que lhe fizeram desaparecer a percepção 

nítida das coisas e adormecer-lhe os sentidos mais nobres e quebrarem-se 

as resistências psíquicas (Grifos nossos) (sic) 
96

.  

 

O discurso jurídico, neste relato, é construído no sentido de representar a mulher 

vítima da atração e da “má intenção” do homem experiente, que envolvia as mulheres 

“indefesas”, diante do seu desejo sexual, e as deflorava. Essa é uma caracterização de uma 

moça pura que possuía como atributos a passividade e fragilidade diante da „trama do 

amor‟. Que mal uma moça sofreria na sua honra, cedendo ao amor sob a certeza, advindo 

da promessa, que iria casar e sua desonra estaria resguardada sob os auspícios do 

casamento? A partir disso, ceder a sua virgindade a um homem que queria desposá-la não 

comprometeria sua castidade perante a sociedade, apenas anteciparia um direito conjugal. 

Desse modo, ela seria inocente, sua honestidade a livraria de um escândalo moral e o 

indiciado haveria de ser julgado.  

No trecho acima, por exemplo, o discurso sobre a mulher inocente representou 

Mara Reis como uma pessoa sem ação diante do envolvimento emocional que terminou 

por desvirginá-la: “Mara teria ficado inerte, os beiços brancos, os olhos cerrados,” 
97

 ou 

seja, uma vítima sem reação diante da sedução perpetrada pelo indiciado, sendo apenas o 

objeto da sedução. Mesmo com a construção de um discurso voltado para comprovar a 

honestidade e beneficiar a vítima, havia o condicionamento da queixosa de certa 

passividade que perpassa todo o texto do advogado. Ele a apresentou como uma moça 

envolvida em uma “trama do amor” sem desejos e vontades, construída por aquele que 

objetivou desvirginá-la. 

Nesta parte, são analisados alguns processos-crimes ocorridos na cidade de Feira de 

Santana sobre crimes contra a honra para entender como o discurso moralista, 

generalizante e universal era estruturado e utilizado nas deliberações judiciais. As normas 
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morais apareceram nos casos de estupro, sedução e defloramento que envolveram, em sua 

maioria, negras e pobres. Os procedimentos da construção desse discurso, além dos 

elementos que os caracterizaram, estão associados aos relatos orais, que aprofundam a 

análise, pois como mostram esses discursos, qual o lugar reservado às mulheres, suas 

representações
98

 e como a vigilância da sexualidade se apresentou. 

O processo exposto, inicialmente, traz o exemplo de como o discurso sobre a 

honestidade da mulher podia inocentá-la ou traria, em outra situação, a intenção de acusá-

la do crime. Nos anos seguintes, os mesmos tipos de delitos foram analisados pela Justiça 

sob a mesma perspectiva. Através do julgamento das ações cotidianas, ela poderia ser 

considerada transgressora dos padrões morais (indigna), nesta situação, o indiciado poderia 

ser inocentado, haja vista que o crime não mais se configurava.  

A culpabilidade do indiciado no crime estava fortemente vinculada à análise 

detalhada do comportamento feminino. A “virgindade moral” 
99

 da mulher era condição 

primeira, depois do exame de corrupção de menores, para comprovar o defloramento e há 

quanto tempo o desvirginamento havia ocorrido. Por fim, a indicação se a vítima tinha, ou 

não, o conhecimento das conseqüências que poderiam advir da relação amorosa com o 

namorado. 

No caso de Mara Reis, o crime foi comprovado. Ela estava grávida e o réu casou-se 

depois que a promotoria se posicionou, em seu relatório, a favor de sua honestidade. Os 

motivos mais subjetivos que impulsionaram Marcelo Bastos, o réu, a casar-se com Mara 

não se encontram explícitos na descrição do documento jurídico. Ele pode ter sido 

compelido pelo próprio veredicto – o crime existiu e a vítima era inocente.  

O importante na interpretação deste caso, como nos outros, não é a conclusão do 

processo, mas a intenção dos agentes jurídicos de resolver uma “crise moral” na sociedade. 

Se não houvesse o casamento, talvez aumentasse a possibilidade de Mara, grávida, não ser 

aceita por seus familiares, nem em casas de família para trabalhar como empregada 
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doméstica, para não dar mau exemplo às filhas dos patrões, recorrendo às casas de 

prostituição para garantir a sua sobrevivência e a da criança. 

A universalidade dos julgamentos persistiu entre as décadas 60 e 70 do século 

passado, sendo menos freqüentes as denúncias a partir dos anos 80. O caso de Mara Reis 

(1955) tem as mesmas bases discursivas de outras ocorrências de sedução e defloramento 

do período em estudo. Nesse caso, a requerente foi considerada moça honrada, seduzida e 

digna para casar-se. Por conta dessas denúncias, o réu consentiu em consorciar-se à Mara 

Reis e resguardar-se da prisão, com pena máxima de quatro anos de reclusão.
100

 O réu e a 

vítima uniram-se, mas se a ofendida fosse considerada desonesta, ela se tornaria indigna do 

amparo da lei e, conseqüentemente, o culpado não teria responsabilidade em casar-se. 

Sobre esse aspecto, afirma Sr. Bruno:  

é porque os pais discriminavam [não eram mais virgens], e, muitas vezes 

é expulsa de casa por falta de opção, e, por indução ou influência até de 

pessoas, até que vivia junto a família ou muitas fugiam até por vergonha 

de ter se perdido [a virgindade] e acho que o pai ia aceitar, e muitas vezes 

não era o caso. Se o caso o pai não aceitasse, muitas vezes tinha aquela 

que por vergonha de assumir o pai que tinha se perdido fugia. Muitas 

eram excluídas da família e algumas fugiam de vergonha, então o que 

elas encontravam [o] prostíbulo.
101

 

 

Esses eram alguns dos motivos que levavam essas moças a se prostituírem, 

associados à sexualidade desviada e o rompimento com as normas, assim iam de encontro 

com o estado natural das coisas. A liberdade das experiências sexoafetivas cabia aos 

homens, pois a eles estava reservado o exercício da sexualidade livre, como mantenedora 

da virilidade e estavam potencialmente aptos e autorizados a exercitá-la. 

O preconceito sobre a sexualidade humana foi construído por instituições que 

buscavam a promoção de um indivíduo adequado às estratégias culturais hegemônicas.
102

 

As desigualdades entre os sexos são resultado de um processo histórico-cultural 

aparentemente revestida de neutralidade, o que impõe uma “ordem legítima”. Nos 

processos-crimes sobre estupro, por exemplo, os valores e os preconceitos revelam o 
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posicionamento cultural masculino em relação à mulher e como as relações de gênero 

estavam sob as estruturas assimétricas, privilegiando o homem. O caráter de permanência e 

naturalização desse processo atravessou o tempo,
103

 o que justifica os mesmos padrões de 

julgamento durante décadas.  

Para Foucault
104

, o discurso, sem autor, que circula sem um apadrinhamento, fica 

sem receber sentido e eficácia, como as falas do cotidiano. Precisa-se de um autor que dê 

coerência à linguagem e a insira no real, na materialidade. Quando ele refere à fala do 

autor, ele quer tratar daquele que discursa, que pode ser uma pessoa que está situada e 

localizada em um lugar de poder, autorizada para falar. Além das pessoas que têm posse da 

fala, há um grupo de procedimentos que controlam os discursos, determinam condições de 

funcionamento, impõem regras e limitam o acesso aos mesmos. Existe um sistema 

complexo de restrições que atua através, do que Foucault chamou de ritual. O ritual define 

quem deve falar, os gestos, os comportamentos e um conjunto de signos que acompanham 

o discurso.  

Na instituição jurídica, os advogados, promotores e juízes estão autorizados a falar 

sobre as normas e a conduta moral dos cidadãos, pois eles ocupam um lugar de poder. 

Neles, os indiciamentos dos homens, nesses crimes, para a averiguação da culpabilidade, 

dependiam da análise do comportamento feminino, além da utilização de provas para a 

comprovação do envolvimento ou não com a ofendida. Por outro lado, com o mesmo 

poder, encontram-se os discursos da Igreja. Nesse sentido, a instância religiosa e jurídica se 

agrega e equipara seus ideais a uma perspectiva de permanência, pois perduram no tempo 

ao serem constantemente utilizados e reelaborados, conforme o contexto que se inserem.  

O conservadorismo da Igreja adaptou seu discurso de acordo com as novas 

demandas das mulheres, como ocorreu na década de 60 no século XX, em Feira de 

Santana, explicitado nas colunas do Folha Norte.
105

 Ribeiro informa: 

Legendre constata uma estreita ligação entre o sistema jurídico e o 

eclesiástico, e equipara a posição do juiz, enquanto intérprete da lei, com 

a do pontífice, que seria apenas o transmissor de uma vontade maior, de 

um poder supremo. Esta interpretação, transmissão do Direito, permite ao 
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julgador posicionar-se como apenas uma „voz‟ que fala pela instituição, 

expressando a vontade jurídica.
106

  

 

O discurso jurídico é baseado em regras e rigores, como nos lembra Ribeiro, 

expressos por símbolos legalmente reconhecidos, transmitidos como uma mensagem geral 

e não a solução do caso específico. São princípios que ajudam a estabelecer as normas da 

sociedade de uma época. São exatamente nesses momentos que pessoas específicas, 

ligadas a essas instituições, tomam para si as responsabilidades de transmitir os valores já 

implantados e legitimados no exercício do poder. 

As vozes, desses discursos jurídicos, no desencadear da averiguação dos crimes, 

tecem relatórios disciplinarizadores sobre a moral da região, o lugar da mulher e a 

vigilância de sua sexualidade. Faziam, de acordo com os princípios de boa conduta 

feminina, com que os processos fossem um cenário para exemplificar os códigos de 

conduta para as mulheres, o lugar que ocupariam caso contrariassem esse código e fixavam 

a posição privilegiada que os homens continuariam ocupando na sociedade.  

Retornando a Foucault
107

, e analisando os processos a partir dos procedimentos 

discursivos, percebe-se que os elementos componentes do ritual sustentam as condições de 

funcionamento e impõem regras dentro do desenvolvimento dos processos-crimes. Apenas 

as pessoas autorizadas, imbuídas de um lugar de poder (legitimador), podem falar. Estão 

inseridos nesse quadro os médicos, responsáveis pelo laudo do exame de sedução e 

defloramento das vítimas que compõem o quadro da investigação. O laudo comporta uma 

série de quesitos que investigam o corpo feminino e depõem sobre a ruptura do hímen ou 

não, para informar se houve, de fato, desvirginamento e há quanto tempo ocorreu, 

aproximadamente. 

Alguns elementos
108

 se repetem nos processos-crimes analisados. São eles: o 

matrimônio, como forma de solucionar a agressão sofrida – a fim de reparar o 

defloramento aos costumes ─ e o exame de corpo delito ─ para comprovar a virgindade 

física, procedimento este apoiado na medicina, como forma de legitimar o processo em 

questão
109

 e a análise realizada a partir de testemunhos que relatavam na Justiça a 

procedência da vítima Todos esses recursos tentavam confirmar a “virgindade moral” da 
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vítima, já que todo o julgamento era realizado com base nesse fator. Fica evidente que a 

Justiça, nesses casos, respondeu às demandas morais, que prezavam pela boa conduta, dos 

representantes da Igreja e das camadas médias da sociedade, que queriam manter-se dentro 

de um padrão dominante que se pretendia civilizado. A cidade, nesse momento, passou por 

um surto modernizador
110

. A industrialização impulsionou a urbanização e influenciou na 

reorganização espacial. As elites socioeconômicas almejavam uma readequação territorial 

e dos sujeitos e suas práticas ordenadas e moralizadas. 

Os indiciados e os elementos que eram utilizados pelos respectivos advogados de 

defesa se relacionam com a desqualificação da honra da vítima ou virgindade moral. A 

estratégia usada era trazer a justiça exemplos das ações das vítimas, que iam de encontro 

aos bons costumes da sociedade feirense, para caracterizá-las e insuflar a idéia de que a 

relação sexual ocorreu com o consentimento da envolvida ou que elas tinham consciência 

do que ocorria. 

Em alguns casos, poderiam usar o fato de terem dado presentes e dinheiro para 

dizer que a relação sexual foi uma troca, dando conotação de uma mercantilização do sexo, 

aproximando a vítima da atividade do meretrício. Esses elementos comuns evidenciam 

uma prática usual entre os defloradores e as ações das vítimas. Normalmente, o que levava 

à denúncia era a desistência dos namorados ao compromisso do casamento após as 

relações sexuais ou na ocorrência de uma gravidez não reconhecida pelo sedutor.  

A maioria dos autores dos crimes eram pessoas próximas e faziam uso dos 

compromissos de casamento, agradando-as com presentes, como dinheiro, saídas para 

passear, com o objetivo de efetivar o ato sexual. Muitas vezes, eles pediam ou exigiam que 

as namoradas provassem que eram virgens em razão de só poderem desposá-las se o 

fossem, pois com o defloramento, sua honra estaria garantida com o posterior casamento 

entre eles. A promessa de núpcias era apenas um instrumento para atrair, pois esta não era 

cumprida. Vendo-se em uma situação vexatória junto com seus responsáveis, de 

rompimento do modelo de conduta, recorriam à Justiça a fim de reparar o mal. Elas e suas 

famílias queriam conservar a dignidade de não ter, no lar, uma moça desvirginada, solteira 

e, possivelmente, grávida para envergonhar a todos.  
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Os elementos usuais atribuídos a uma mulher desonesta poderiam ser elaborados 

como na defesa do processo que envolveu Túlio Santana,
111

 cujo advogado respondeu 

sobre a fala do promotor responsável pelo caso, que julgou a procedência pelo crime. Em 

sua argumentação, ele versou sobre a inconsistência da denúncia ao justificar que os 

requisitos para caracterizar a sedução eram a inexperiência e a justificável confiança da 

vítima, e questionou como havia ocorrido a sedução:  

as declarações de fls. 7 afastam qualquer possibilidade e inexperiência da 

vítima, pois prestadas com grande desenvoltura, o acusado segundo a 

vítima, era primo carnal e mantinha em sua casa, dela, „as melhores 

relações de intimidade‟. Assim sendo a vítima não poderia deixar de 

saber que o acusado era casado.
112

 

 

O advogado disse, ainda, que as testemunhas e os pais da ofendida confirmaram 

que a promessa foi de casar no comercial
113

 e de receber dinheiro, pois “na verdade, quem 

se entrega por dinheiro não merece a tutela da lei”. A promessa de casamento “parece mais 

um arranjo da vítima, seus parentes e testemunhas na tentativa de compensar a falta de um 

matrimônio, impossível, no caso presente, pois o indiciado já era casado”, escreveu o 

advogado de defesa em seu relatório. Em seguida, com base nos escritos do jurista 

Viveiros de Castro, citado por outro advogado, a defesa constatou que não havia sedução 

porque a mulher cedeu ao conquistador por dinheiro (Código Penal, comentado, 1961, vol. 

VI, p. 34). A defesa não acatou a denúncia de sedução nem justificável confiança, visto 

que a vítima tinha conhecimento do estado civil dele, por isso havia impedimento a outro 

consórcio, e que não existiam provas concretas sobre o contato sexual entre os dois, daí 

esperava a improcedência da denúncia.  

Nesse caso, como em outros, a virgindade verificada através de exame, por uma 

equipe médica, caberia comprovar se o hímen havia sido rompido, se era complacente,
114

 

se ocorreram traumas físicos que poderiam justificar uma possível resistência da vítima em 

situações de estupro. Nesses exames, o corpo da ofendida era examinado e descrito 

minuciosamente, como a forma dos seios, descrição do órgão genital, idade provável, 

primeira menstruação. Esses laudos de sedução identificavam se a moça era ou não virgem 
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e há quanto tempo tinha sido desvirginada. O tempo de desvirginamento era concluído 

como recente, em sua maioria, em relação à data que iniciou a queixa.  

A utilidade do exame era para comprovar o defloramento, através da submissão do 

corpo feminino ao detalhamento e controle desses corpos. No caso em estudo, o advogado 

desconsiderou o exame que confirmava o desvirginamento ao argumentar de que a 

ofendida tinha conhecimento sobre o estado civil do indiciado, e aceito, previamente, a 

promessa de receber dinheiro, não havendo provas da consumação do ato sexual. A 

argumentação presume que o indiciado não era o responsável pelo defloramento, além de 

insinuar que a vítima havia mantido relações sexuais com outro, pois a reclamante não era 

mais virgem. 

Na apelação, o juiz Brás, um dos relatores desse processo, trouxe no seu despacho 

padrões de comportamento bem marcados para a época. Segundo ele, a vítima confessou 

que concordara em sair a passeio com o primo (réu), recebeu proposta de casamento e 

dinheiro, o que coincidia com a declaração do réu. Nesse sentido, a explicação leva a 

entender que esses dois elementos existiram: o compromisso de consórcio e, 

principalmente, o trâmite do dinheiro, o que configurou uma situação de mercantilização 

do sexo, portanto, prostituição. 

Para o juiz, não fica evidente que o acusado abusou da inexperiência ou justificável 

confiança da ofendida, “sendo impressionante o desembaraço com que esta aceitou o 

convite para dar um passeio de „Lambreta‟, não se importando em sair com o primo, de 

quem era simples namorado, e, por último, deixar-se deflorar num lugar ermo, bastante 

afastado do bulício da cidade.” 
115

. Nos textos tanto do juiz, como do advogado de defesa, 

aparece uma tendência de inocentar o réu através da desqualificação da conduta da 

ofendida.  

Para além desses interesses, a concepção de mulher baseava-se no sexo, associado 

ao estado de natureza, ou seja, as representações sobre a mulher eram respaldadas no corpo 

feminino, em seu sexo, a ponto de seu comportamento ser julgado a partir do uso do seu 

corpo. Sua sexualidade não poderia ultrapassar as funções ditas como dignas à sociedade, 

fixando nessas categorizações. O espaço público, com suas seduções, poderia comprometer 

a pureza de uma moça devido às demarcações do que era próprio ao feminino e ao 

masculino.  

                                                 
115

 CEDOC-UEFS. Processo-crime n.1.735. Argumentação de um dos juízes. 



68 

 

Fazia-se uma averiguação dos hábitos, da conduta e do comportamento das vítimas: 

se elas tiveram outros namorados, se algum deles poderia ser o responsável pelo 

desvirginamento, se saiam sozinhas, se freqüentavam festas. Em geral, os vizinhos 

confirmavam o bom procedimento e eram trazidos nos julgamentos como testemunhas de 

acusação, em favor da vítima. Os questionamentos eram para saber, através de suas ações, 

como elas poderiam ser incluídas nos quesitos de honesta ou desonesta. 

O simples fato de andar de Lambreta significava o excesso de uma moça ainda 

solteira e em idade de preparar-se para o casamento. Para a ofendida Julia Martins, pobre, 

negra e doméstica,
116

 andar na rua, passear de Lambreta e aceitar agrados do namorado não 

corrompia sua honra, mas sob o olhar da „legalidade‟ instituída, ela era uma mulher fora 

dos padrões normativos de conduta e sua liberdade de ação, espontaneidade e sexualidade 

estavam desregradas. Tal comportamento deveria ser regulado palas autoridades jurídicas 

do lugar de seu poder legislativo, sendo classificada como transgressora e punida com o 

desfavorecimento de sua queixa. 

Contrário a essas argumentações, o promotor de Justiça, Souza, contrapõe os 

argumentos do juiz e do advogado de defesa, porém sem sair da mesma estrutura de 

pensamento que constrói os lugares femininos e masculinos. Ele concordou que a 

inexperiência da menor, levou-a a conjunção carnal. Contestou que a cópula foi consentida 

e, por isso, era um caso de sedução ou, em último caso, estupro, pois havia ocorrido o 

namoro entre as partes envolvidas, já que havia intimidade do réu na casa da família. Por 

fim, ele escreveu que “quanto mais simples e ignorante a mulher, mais facilmente ela se 

deixa enganar. Júlia Martins era portadora de tais qualidades (...). A fraude empregada, 

sem dúvida, era capaz para iludi-la e enganá-la” (sic). Em dissonância com o discurso do 

promotor, o novo juiz, no qual o julgamento da apelação foi confiado, discorreu sobre o 

caso desfavorecendo a reclamante: 

Pelo [que] consta nos autos, a vítima não era uma „inocente‟, uma 

„inexperiente‟, vivia em banhos de mar e gostava de „lambretas‟. A 

inexperiência que a lei protege, segundo M. Noronha, é a da donzela que 

não pode avaliar em toda a sua extensão as conseqüências do seu ato, por 

menor avisada, por menos trato das coisas do mundo, por ignorante das 

coisas da vida, por não apercebida das ciladas dos homens. (...) Entrega-

se por mais de uma vez ao denunciado, assim o fez, certa de que não 

poderia casar-se. Moça volúvel, como muitas outras que vivem nesta 
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cidade, apenas procurou criar uma situação difícil para sua família a 

ponto de se dizer que os pais desejavam dinheiro.
117

 (sic) (Grifos nossos).  

 

O discurso exarado nesse processo, sustentado nos códigos de conduta vigente e em 

nome de uma norma construída historicamente, permitiu que a mulher que constitui uma 

queixa de sedução e defloramento pode ser aviltada em sua dignidade e liberdade de 

escolha. Por trás da expressão „inexperiente‟, que baliza o Código Penal sobre o crime de 

sedução e os argumentos dos autorizados, perpassa a desqualificação da mulher acometida 

de crime sexual, além de manter as representações dicotômicas sobre elas.  

É primordial denunciar a desqualificação que a mulher, em geral, pobre e 

negra/parda, sofria ao tentar ser amparada pela lei. De vítima, passava a ré. Seu corpo, suas 

experiências e vivências eram devassadas no desenrolar da investigação, que objetivava 

ordenar uma sociedade que fora constrangida por um crime, contra os „bons costumes‟, 

mas não vislumbrava, porque não admitia que as mulheres usassem sua sexualidade, 

mesmo que houvesse a promessa de casamento, motivo que justificava, no primeiro 

momento, ceder à sedução. Em defesa de Lúcia, a reclamante, o promotor respondeu à 

defesa, ao ir de encontro às estruturas de poder, verificado na caracterização da reclamante 

como „pobre vítima‟.  

Se tomar banho de mar é causa para despudorar uma menor, crimes nós 

pais de família temos, por várias vezes, cometido inocentemente. Quantas 

crianças, de todas as idades, vão às praias até com suas babás tomar 

banho de mar? Porque freqüentam as praias até perdem a inocência ao 

ponto de não merecerem a lei? Por outro lado, também não é crime e nem 

isto faz prova de experiência sexual, alguém, de maior ou menor idade, 

andar de Lambreta.
118

 (Grifos nossos). 

 

No processo que envolveu a ofendida Julia Martins, a defesa de Túlio Santana, seu 

primo, foi contundente em dizer que “a vítima nunca teve bom procedimento e que não 

costuma(va) proceder como moça honesta e de bons costumes, portadora de inexperiência 

que pudesse justificar uma sedução”
 119

. Acrescentou, ainda, que o processo era uma 

tentativa de extorquir dinheiro do réu e que os fatos narrados evidenciaram “que a vítima 

se entregou a um homem que se sabia casado, com uma facilidade „pasmosa‟. 
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Os termos “entrega” e “facilidade pasmosa”, empregados para se referir à vítima, 

expressam construções discursivas que tendem, semanticamente, a relacionar-se com uma 

pessoa que previamente já não segue as normas morais da sociedade. Foram escolhidos 

pela defesa com a intenção de desqualificar a reclamante e impedir qualquer possibilidade 

de inocência da mesma. A moça que se „entregava‟ já era vista de forma negativa, e essa 

visão se acentuava devido à forma despojada com que ocorreu essa „entrega‟.  

O poder que os representantes de uma instituição detêm pode ser identificado 

através do exercício dos discursos. O Código Penal defendia as mulheres contra os „useiros 

e vezeiros‟, garantindo justiça em favor dos bons costumes, e não a favor da vítima. A 

mulher é um elemento do jogo discursivo para estabelecer uma ordem nos costumes, nos 

hábitos que diferenciavam os grupos sociais. Na prática discursiva, presente na 

documentação analisada, perpassava a desconfiança de que a vítima era uma 

aproveitadora, a fim de garantir um casamento.
120

 

Segundo Alberto Heráclito,
121

 que analisou as relações sexoafetivas nas classes 

populares, no período de 1890 a 1940, em Salvador, essas mulheres que iam à justiça 

tinham suas vivências e experiências devassadas pelas autoridades constituídas. Em Feira 

de Santana, no período em estudo, os representantes da Justiça também devassavam suas 
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vidas através dos depoimentos feitos aos envolvidos: a vítima, o indiciado e as 

testemunhas. Era sobre essas informações do cotidiano da reclamante que os discursos se 

fundamentavam para “acusá-la” ou “inocentá-la” moralmente.  

Aos olhos da Justiça, o crime de sedução e defloramento deixou de ser contra a 

família
122

, a partir de 1940, para ser contra os costumes. Configurou-se como um crime 

contra o equilíbrio moral da sociedade. Cabia, então, à instituição jurídica zelar pela boa 

conduta dos cidadãos no sentido de discipliná-los. Devido à assimetria das relações de 

gênero, dentro do circuito sociocultural feirense, o aparelho jurídico, que produz e 

reproduz essas desigualdades, desenvolveu um processo de disciplinarização sobre essas 

bases e, dessa forma, as representações femininas eram associadas à sexualidade e, ao 

homem, a força, raciocínio e liberdade na conduta. Tais representações se refletiram na 

averiguação dos casos, reiterando o lugar do público e do privado. 

Com a reforma do Código Penal de 1940, o delito foi nomeado como “crime contra 

os costumes sociais”. Segundo Muniz, separada formalmente dos crimes contra a família, 

tal construção fundamentava-se em duas outras realidades – a de uma crise moral da 

sociedade e a do perigo que as mulheres modernas representavam para a degeneração dos 

costumes
123

. Seria uma forma de continuar vigiando a sexualidade das mulheres, tendo 

como referência a virgindade ao garantir, mesmo com o maior acesso das mulheres ao 

espaço público, a sua ligação com o sexo após o casamento com fins reprodutores, para 

também assegurar a estruturação do lar sob os moldes de uma sociedade que se ordenava e 

progredia. 

As alterações do Código Penal de 1940 responderam à necessidade de adaptação 

das antigas prescrições da sociedade. Devido à inserção da mulher no mercado de trabalho, 

elas se tornaram uma ameaça para a desagregação da família e dos costumes
124

. O 

comportamento da mulher quanto a sua honestidade e desonestidade era julgado a partir do 

exercício de sua sexualidade. Para tanto, as falas das mulheres eram desautorizadas pelas 

suas condições na relação de gênero e acentuadas pela condição de classe e raça. Eram as 

vozes desses discursos jurídicos que, no desencadear da averiguação dos crimes, 

elaboravam relatórios disciplinarizadores sobre as normas morais da religião, o lugar da 

mulher, a vigilância da sexualidade, regras e valores da época. Faziam, em nome de uma 
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ordem social, de tal forma que o processo-crime seria como um cenário para exemplificar 

o código de conduta que elas deveriam seguir, o lugar que deviam ocupar as pessoas 

decentes e o lugar que podiam ocupar caso fossem de encontro aos padrões estabelecidos, 

sendo umas incluídas e outras, excluídas. Todo o ritual de disciplinarização, que corria no 

processo de averiguação de cada caso, mostra na hierarquia social, o lócus privilegiado 

reservado para o sexo masculino. 

Sob a perspectiva da honestidade, os processos-crimes sobre estupro, sedução e 

defloramento se desenrolavam sempre sobre a classificação da vítima como experiente ou 

inexperiente. Estas eram aquelas que não se permitiam agrados em troca de algo, saídas em 

horas impróprias (depois das 20 horas), passeios em lugares ermos e pelas ruas de 

meretrício, nem mesmo algumas leituras impróprias, como os romances proibidos. Enfim, 

eram as ingênuas e puras.  

As representações estabelecidas sobre a mulher reafirmavam os ideais que a 

sociedade feirense sustentava nas instâncias da Igreja e do sistema educacional. A primeira 

preconizava os modelos de mulher, mãe e esposa, em contraposição aos de mulheres 

experientes e imperas – degeneradoras da moral. Enquanto a educação conclamava os 

serviços da mulher educadora, dentro do perfil das normalistas, de idoneidade moral.
125

 A 

Justiça ao fixar papéis sociais e sexuais entre os homens e mulheres, “reproduzia um 

ideário de „mulher cristã‟, de „comportamento ilibado‟, e fortalecendo estereótipos 

construídos socialmente” (op. cit..) 
126

. Esses eram visíveis nas leituras dos processos-

crimes através de uma ordem discursiva, que mostra as falas autorizadas e os 

desautorizados
127

. 

Em Feira de Santana e seus distritos, as vítimas geralmente eram descritas pela 

Justiça como de origem humilde, parda ou negra; poucas eram brancas; em sua maioria, 

eram descritas como domésticas ou em atividades na roça para auxiliar na renda de suas 

famílias que moravam em bairros populares ou nos distritos. Havia aquelas que exerciam 

ocupações, no espaço público, como balconistas ou nos salões, como funcionárias, 
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ajudantes em pensões, tinham baixa ou nenhuma instrução. Um pequeno número parecia 

fazer parte de uma camada intermediária, entre os segmentos populares e à classe média. 

Uma das reclamantes freqüentava o Clube Euterpe Feirense. Segundo uma das 

entrevistadas, Alice Feitosa, esse clube era o preferido das pessoas da camada popular
128

 e 

o Tênis Clube, de melhor “estirpe”.  

No transcorrer dos processos, principalmente nos casos que envolveram moças da 

zona rural, o cotidiano delas ia se delineando. Trabalhavam em serviços domésticos, no 

roçado, podiam ser encontradas nas mercearias em compras para suas famílias, nas trilhas 

cercadas de matos, que faziam parte, muitas vezes, dos cenários em que foram defloradas e 

estupradas. Elas circulavam entre o espaço privado e público de forma mais flexível. 

Auxiliavam seus pais e/ou eram domésticas e saíam constantemente para a rua. Iam à 

venda comprar itens para o uso dos seus patrões, visitavam amigas nos dias de folga, além 

de seus pais e parentes que, geralmente, residiam na zona rural. 

No caso de Amélia Porto,
129

 que freqüentava festas no Clube Euterpe, o réu e as 

testemunhas de defesa relataram que ela ia sozinha a esses locais. Em resposta a algumas 

acusações, ela não deixou de responder que estava acompanhada de uma amiga e que a 

responsável por ela tinha permissão de seus pais para deixá-la ir às festas. Esse também era 

o espaço em que testemunhas arroladas afirmavam terem visto a vítima, de tal forma que 

comprometia sua honestidade.  

Martha Esteves
130

 informa que as festas populares eram consideradas como 

contrárias à ordem social na cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do 

XX. A mulher encontrada nesses eventos dificilmente provaria sua inocência em caso de 

abuso sexual.
131

 Em Feira de Santana, a ida às festas em clubes não era tão determinante, 

pois não foram encontrados casos em que se referisse às festas, mas influenciava na 
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interpretação judicial toda e qualquer atividade ocorrida no espaço público que poderia ser 

considerada como elemento contra as ofendidas.  

Viveiros de Castro, jurista do século XIX, ao orientar os estudos sobre os crimes 

sexuais, definiu o elemento moral e a honestidade para estabelecer a imagem da mulher 

sendo avaliado a partir de seu comportamento e da conduta
132

. Em alguns casos, os 

advogados e promotores respaldavam suas falas remontando a esse jurista e em outros de 

mesma natureza, que ocorreram em São Paulo. Tais referências de sedução, ocorridas em 

outros estados, foram julgadas por esse parâmetro, como segue um pedido de habeas-

corpus para César Almeida, preso sob a seguinte alegação: “acusando-o de haver, em 

janeiro do ano corrente (1976), seduzido e mais do que isto, corrompido, também, Gisele 

Leal (16 anos).” 
133

 Uma das referências à vítima corresponde a este relato: 

a suposta vítima não pode ser havida por moça honesta, desde que já 

participou de aventuras galantes, diversas, uma das quais um rapto, 

redundou em ação policial, porém este rapto foi entendido como fuga da 

própria Gisele Leal, no ano de 1974; não há como possa ser considerada 

moça, recatada, honesta, inexperiente e virgem, (...) seria presumir 

demais. [Grifos nossos]
 134

. 

 

César Almeida foi solto sob a alegação de que foi constrangido ilegalmente, “ainda 

mais se tais fatos realmente aconteceram, não se enquadram, como pretendido, nos artigos 

217 e 218 do Código Penal, uma vez que a suposta vítima é uma jovem (menor) leviana e 

já corrompida, que não merece a proteção da lei penal”
135

, diz a sentença. Observe-se que o 

comportamento honesto justificava a continuação do processo na Justiça. O embargo 

poderia acontecer, a depender das conclusões sobre a conduta da vítima. O crime só era 

considerado como tal se fosse cometido contra uma mulher de conduta ilibada – o que não 

era o caso. 

As qualidades comportamentais da mulher (do modelo feminino), “recatada”, 

“honesta”, “inexperiente” e “virgem”, que caracterizaram Gisele, estavam inseridas no 

contexto da sociedade feirense de forma hegemônica, a qual se pretendia expressar uma 

ordem social, ou melhor, uma ordem moral, que permeavam e limitavam as ações das 

mulheres. A interpretação do advogado, acerca disso, juntamente com os depoimentos das 
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testemunhas de defesa, para convencer o juiz acerca da desonestidade da pretensa vítima 

era o suficiente.  

Os termos usados pela defesa para descaracterizar a procedência da vítima também 

retratavam o que as moças deveriam ser. Gisele não poderia ser considerada “moça, 

recatada, honesta, inexperiente e virgem”, condições que balizavam os valores morais 

femininos e criavam dois pólos de diferenças entre as mulheres. As outras eram as 

impuras, desvirtuosas, volúveis, experientes, que faziam livre uso da sua sexualidade. 

Nesse grupo, estavam alocadas também as prostitutas mulheres que, em Feira de Santana, 

transitavam pelas ruas, praças e becos da Princesa do Sertão como trabalhadoras e, à noite, 

divertiam os homens e divertiam-se, segundo algumas, nos bordéis e boates espalhados 

pelas ruas do centro da cidade, como afirma a ex-prostituta Débora: “Costurava de dia, e 

de noite na folia; de noite na putaria” 
136

 como se referiu à atividade de meretrício.  

Como Débora, outras mulheres passavam despercebidas, no seu cotidiano, sem que 

levantassem suspeitas de que eram prostitutas. Para algumas colegas de atividade no 

bordel, a vida dessas mulheres fora dali também não era conhecida. O comportamento não 

denunciava um modo de vida considerado transgressor dentro do bordel e as colegas de 

atividade não conheciam sua condição social fora dali. Fica evidente a diferença entre os 

valores morais que servem de referência aos homens e às mulheres e na relação 

intragênero, entre as mulheres. Existe a mulher pura, digna, bem casada e servil ao lar – 

que está em uma posição hierárquica superior ao da mulher que se encontrava em meio às 

transgressões. Para as desonestas restavam às denominações mais inferiores e 

desqualificantes, estavam relegadas à prostituição segundo o senso comum, mas esta não 

era a única alternativa para elas, como aquelas das classes populares, que trabalhavam 

informalmente.  

Uma das prostitutas, Mary Silva,
137

 que atualmente é proprietária de um bar, ponto de 

encontro, deu início a essa atividade porque engravidou e desta forma era possível 

sustentar o filho, seus pais e irmãos. Esse, porém, não foi o caminho de todas, pois 

existiam aquelas que exerceram outras atividades. No relato de Fátima Espínola,
138

 

percebe-se que ela não se tornou prostituta porque encontrou outra atividade, pois chegou a 

ir num bordel procurar trabalho como prostituta para que pudesse sustentar seus filhos e 
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não mais passassem fome. Entre lágrimas, Fátima contou as dificuldades de sobrevivência 

e se mostrava corajosa e orgulhosa de ter vencido a si mesma em relação a sua noção de 

moral, quando foi a um bordel pedir trabalho. Felizmente, como disse, teve outra opção e 

sua atitude foi tomada em um momento de desespero por não suportar a fome e a miséria 

para si e seus filhos.
139

  

As moças, de comportamento e trâmites mais livres e tendo a necessidade de 

transitarem por outros espaços, para além do privado, como poderiam ser julgadas por 

padrões de conduta fixos e engessados, se esse estado de coisas se dava por uma questão 

de sobrevivência? O contexto que elas vivenciavam era despercebido de forma intencional, 

pois o objetivo das autoridades era disciplinar os comportamentos e a sexualidade para que 

a maioria das mulheres não tivesse o domínio do seu corpo (da reprodução) e a liberdade 

de exercer sua vontade. 

É preciso atentar para os pormenores das vivências e experiências dessas mulheres 

que tinham outras formas de viver, pois suas condições de sobrevivência as colocavam em 

maior contato com o espaço público e mais propensas a romperem com as balizas da moral 

vigente. Seu cotidiano permitia idas e vindas na rua – lugar considerado de corrupção para 

elas – e contato mais fácil com os homens. Saíam desacompanhadas, iam às festas e faziam 

uso da sua sexualidade de forma diferenciada. 

Além das constantes saídas, outro critério valorativo da conduta da vítima era a 

participação em festas populares. A festa da padroeira de Santana
140

 era, além de outras 

festas no Clube Euterpe Feirense, um dos espaços em que elas encontravam seus amores 

ou seus futuros sedutores. Em um desses casos, ocorreu a tentativa de caracterizar a 

ofendida utilizando esse argumento, além de outros elementos transgressores que 

evidenciavam a mau comportamento.  

A sexualidade dessas mulheres, suas formas de vivenciar suas relações sexoafetivas 

e experienciar o cotidiano passavam a ser vigiadas e julgadas a partir do momento que elas 

e/ou suas famílias resolviam denunciar o defloramento e buscar uma solução para a crise 

moral instalada. Apesar da relativa liberdade, de suas relações sexoafetivas, essas moças e 

suas famílias não deixavam de almejar a constituição de uma família.  
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A noção moral delas revelava uma adequação aos códigos vigentes e algumas 

rupturas desse padrão, mas nada que causasse total desvirtuamento. Nesse sentido, os 

representantes da instituição jurídica, produtora e reprodutora dos códigos moralizadores, 

estavam em um lugar de poder e, portanto, autorizados a falar para os envolvidos no 

processo e, principalmente, para as vítimas, que a sua conduta estava fora dos padrões 

morais vigentes e que a “culpa” da sua desventura fora o uso da sua sexualidade de forma 

inadequada. 

 Segundo os discursos, o lugar destinado a essas mulheres desonestas seria a 

marginalidade, tendo como destino a prostituição. Os discursos de segregação entre as 

mulheres de boa conduta e as de má conduta não se restringiram à classificação e 

julgamentos através das investigações nos processos. Eles alcançavam a organização 

espacial da cidade feirense, que tentava desarticular os lugares prostituição do centro da 

cidade e dar uma nova imagem à Feira de Santana, moderna e moralizada. 
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2. COMPASSOS E DESCOMPASSOS: MANEIRAS DE FAZER E VER 

 

Neste capítulo serão discutidos elementos do comportamento das mulheres 

feirenses que promoveram a manutenção das normas morais vigentes e aquelas que 

destoaram desses padrões. As mulheres que viveram dentro desses padrões contribuíram 

para a permanência do código moral, principalmente, atuando como educadoras de suas 

filhas e filhos. Outras, mesmo de forma involuntária, estabeleceram diferentes formas de 

construir seu cotidiano na região. Ambas foram influenciadas por fatores externos, como 

sua condição social e pela atuação da Igreja, à medida que esta propagava normas rígidas, 

regulavam o comportamento da juventude nos seus relacionamentos. 

 

2.1. A Igreja e o discurso sobre gênero 

 

 

 

Através da análise das fontes orais
141

 (entrevistas), foram identificadas as 

representações sobre o casamento, o namoro e as normas de conduta estabelecidas entre os 

anos de 1960 e 1979, em Feira de Santana e, por consequência, as vivências e experiências 

das mulheres nessa cidade. As regras do código sexual feirense perpassaram o cotidiano de 

todas as mulheres, porém essas normas estavam imbricadas com as particularidades de 

cada indivíduo e, dessa combinação, as pessoas construíram suas histórias. Embora 

resistindo ao código, elas reproduziram-no, por meio do discurso, em um movimento de 

contradição. Por esses motivos, as falas de algumas mulheres foram analisadas a fim de 

mapear os compassos e descompassos diante das normas de conduta de uma época. 
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O que é verdadeiramente imoral  

é ter desistido de si mesmo. 

Clarice Lispector 
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A moral, a conduta e o lícito, segundo Swain,
142

, são construídos a partir da 

imbricação das idéias sobre o sexo, a sexualidade e as práticas sociossexuais e, dessa 

combinação, engendra-se o domínio.
143

 As normas de uma época em determinado lugar se 

dão em consonância com os valores que servem ao propósito de dominar, no qual, através 

dos discursos, se instituem os aparatos de representações sociais. As práticas cotidianas são 

influenciadas e construídas por esses discursos e, as mulheres da camada popular e da 

classe média baixa encontraram outras formas de vivenciar e manifestar suas noções de 

conduta, e abriu-se em um leque de possibilidades, para pautarem suas vidas e construírem 

suas experiências.
144

  

As características do código de conduta obedecem a uma lógica generalizante, 

utilizada como um instrumento para ordenar a sociedade, tendo como uma das esferas 

relevantes a formatação e manutenção da família. Nos discursos analisados, a ordem do 

código sexual era pautada nas noções dos lugares de gênero. As regras morais são 

necessárias para se viver em sociedade, por elas regularem as relações e pretendê-las 

harmônicas, mas o estabelecimento de noções de conduta, consideradas absolutas, 

influencia na esfera da vida privada. O livre agir é alvo de controle, este coage os 

indivíduos a desenvolverem comportamentos que não, necessariamente, estariam de 

acordo com outros contextos vivenciados e menos coercitivos.  

A moral que perpassava os discursos das instituições jurídicas, das instituições 

religiosas e da polícia era experienciada de forma diversa, a depender das variações de 

classe e raça/etnia. Para as mulheres da camada popular de Feira de Santana, se autovigiar 

em algumas ações, como passar longe das casas de prostituição ou sair desacompanhada, 

situações estas reprováveis, pode ser considerada uma intransigência cultural, pois atos 

simples dessa natureza podiam comprometer sua reputação.  

Dessa forma, dava-se o processo de subjetivação,
145

 em que as mulheres interagiam 

com o código de conduta da época, de maneira individual, reelaborando e construindo suas 
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auto-reelaboração. 
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auto-representações. Ao considerar esse processo, por meio de entrevistas analisadas, foi 

privilegiado um estudo com base na teoria perspectivista,
146

 do standpoint, a partir da qual 

as representações e vivências acerca do comportamento na sociedade podem ser 

compreendidas.  

A história, a partir da análise de experiências observadas de diversos pontos de 

vista, colabora para visibilizar o cotidiano e perceber as contradições entre o código moral 

e a forma pelo qual as mesmas o experienciam. São identificadas, nas fontes orais, as 

representações que essas personagens têm das normas morais, de suas experiências e dos 

feitos no seu dia-a-dia através da análise do discurso. O namoro, o casamento, as formas de 

agir, falar e estar nos lugares eram influenciados por essas regras, passadas pelos mais 

velhos, pelas instituições e pelos indivíduos que faziam parte do grupo de sociabilidade, 

como vizinhos, parentes, padrinhos e amigos. Nessa rede social, o discurso sobre as 

normas morais é reproduzido no cotidiano, contribuindo para a construção das identidades. 

A moralidade pauta os lugares, as formas, os olhares, as falas e os gestos das 

mulheres. As particularidades dos indivíduos se hibridam com esses códigos e, 

conseqüentemente, vivenciam suas histórias no espaço do micro, onde ocorre a resistência 

às normas e sua reprodução também dentro de um movimento de contradições. Os 

mecanismos de reprodução estavam, na época, associados aos mecanismos de vigilância 

existentes entre os indivíduos. O controle também ocorria através da oralidade, cobrança, 

alertas, os preconceitos e incentivos relacionados ao bom comportamento que se 

estabeleceram no convívio nos grupos de sociabilidade. 

O normal era o naturalizado e aquele que desobedecesse a norma era o diferente, o 

anormal. Em relação às mulheres, ser considerada anormal significava ser desonesta, o 

mesmo que ser meretriz. Estas sabiam das orientações sobre o bom comportamento e, 

mesmo que não as seguissem em todos os seus aspectos, pois as reproduziam para seus 

filhos e filhas. Embora, em termos morais, estivessem excluídas da sociedade e do grupo 

de mulheres consideradas idôneas, apesar de inaptas para o exercício da maternidade e para 

serem a companheiras do lar, elas constituíam famílias.  

Quais eram as condições e o contexto sociocultural que elas estavam inseridas a fim 

de influenciar essas quebras comportamentais, instituindo outras normas reguladoras para 

suas experiências sexoafetivas? Como um sistema vigilante e punitivo e o cenário social 
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entrecruzavam-se com as vivências distintas de mulheres que assumiam não só o 

ordenamento e o sustento do lar? Como vigiar e controlar comportamentos de mulheres em 

um espaço do privado, se na prática elas circulavam entre o público e no privado?  

O namoro, o noivado, o casamento, como situações que deveriam desencadear-se 

em uma ordem natural, foram obstacularizados por ações que alteraram o ideal divulgado. 

No processo de compreensão do código de conduta em Feira de Santana, é preciso, 

considerar as bases e a estrutura que a fundamenta, não bastaria compreender suas 

características nos anos 60 e 70 do século XX. A cidade, na segunda metade do século XX, 

já havia passado por processos de modernização
147

 ─ no final do século XIX e início do 

XX ─, que influenciaram a dinâmica cultural do vaqueiro, das boiadas, que transitavam, 

cotidianamente, pelas ruas sem asfalto e estreitas da feira livre. Neste mesmo espaço, a 

população feirense também se cruzava, dando um caráter da vida rural, do sertão. Ali 

atravessavam cheiros vindos dos alimentos expostos na feira, junto com as quitandeiras, 

crianças passando atrás das guloseimas, desacompanhadas de suas mães, aguaceiras 

vendendo suas águas em recipientes que levavam à cabeça, bem como as normalistas, 

“damas tricolores e deusas fardadas” 
148

, desfilavam orgulhosas, empenhando o saber 

através de suas fardas, seus livros e seu andar, tudo fazia parte do universo rural da 

Princesa do Sertão.  

Em contradição a esses elementos rurais, havia um clima de modernização da 

cidade e, era necessário inserir outros elementos que dessem um caráter urbano, para servir 

aos objetivos socioeconômicos da população abastada que, através dos jornais, 

principalmente no Folha do Norte, divulgavam o ideal progressista. Na segunda metade do 

século XX, a cidade foi palco de uma nova onda de modernização
149

, através da qual 

conquistaria o status de segunda cidade da Bahia, depois de Salvador. A ambiência entre o 

rural (latifundiário) e o urbano (burguês), instalou-se, desde então - até nossos dias -, uma 

tensão entre os elementos advindos desses dois pólos. Essa hibridação atingiu, também, os 

aspectos comportamentais que se tentavam moldar na região. A partir dos aspectos 

culturais observados na análise das fontes orais, foi visibilizado este processo que impedia 

a transformação da sociedade feirense, pois apenas alguns aspectos desse código foram 

assimilados pela camada média da sociedade.  
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Feira de Santana, uma sociedade de coronéis, não mais tão influentes na região 

como antes e acostumados a resolverem as pendências através da força, era palco da tensão 

entre os costumes arcaicos e os hábitos de uma sociedade de pequenos burgueses que 

negociavam suas questões. De temperamento forte, esses coronéis mantinham um 

agrupamento de jagunços que o serviam em todos os assuntos, dos político-econômicos 

aos pessoais.
150

 Na Princesa do Sertão, no final da primeira metade do século XX, o poder 

dos coronéis, pelo mando, a autoridade constituída pala força, ia sendo substituído por uma 

estrutura baseada no poder financeiro.  

Os comerciantes, os profissionais liberais, os construtores da Rio-Bahia, como 

escreveu Juarez Paraíso,
151

 começavam a dar um contorno diferente à cidade que se 

urbanizava, tomando ares de progresso. Alguns elementos da modernidade
152

 

estabeleciam-se no âmbito dos setores socioeconômicos. As notícias veiculadas no jornal 

Folha do Norte davam o “termômetro” do que se queria transformar. Essas mudanças 

atingiam a educação, com a fundação da Universidade Estadual de Feira de Santana, em 

1976, e do social, com investimentos em conjuntos habitacionais para operários e 

populares. No setor econômico, foi marcante o desenvolvimento da indústria, que teve 

como acontecimento propulsor a criação do Centro Industrial do Subaé. 
153

  

Os costumes não necessariamente caminharam de acordo com as mudanças 

políticas e econômicas. As resoluções sobre o desvirginamento/defloramento, as traições, 

os crimes passionais, a honra de uma família, estavam sob o comando dos homens, com as 

características do forte e destemido do sertão. Eles não podiam ser desqualificados em sua 

masculinidade e força.  

Na nova sociedade burguesa, a negociação e a discrição eram condições 

importantes para manter uma família equilibrada e honrada dentro de um parâmetro do 
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moral. Nessa, a fuga das mulheres de famílias ricas ficaram mais escassas a fim de forçar 

um casamento com um rapaz advindo da camada pobre ou mesmo negro. No novo 

contexto, lançava-se mão de uma negociação entre as partes sem que a notícia de 

desvirginamento e/ou gravidez viesse ao conhecimento público. Para os pobres, o namoro 

e o casamento se davam de forma mais flexível, e a idéia da prostituição como destino das 

mulheres desvirginadas perpassava esses dois códigos e as camadas sociais.  

As notícias publicadas nos periódicos Folha do Norte e no Feira Hoje sobre o 

comportamento feminino surgiram com maior freqüência a partir da década de 70. Os 

ideais de uma educação que refletia os moldes modernos delineiam-se nessas fontes, 

através de poemas, músicas e textos. Dividiam espaço, com essas publicações, os 

acontecimentos políticos, econômicos e culturais que, pelo seu sentido, estavam em 

consonância com o ideal de modernidade.  

A Igreja Católica discorria em uma coluna semanal no Folha do Norte, intitulada a 

“A Igreja em Marcha”, dentre outros assuntos referentes à cidade, sobre o lugar da mulher 

na sociedade. Um texto representativo dos ideais defendidos por essa instituição religiosa 

foi intitulado “A mulher na Igreja”. Neste, o tema principal era a submissão das mulheres e 

como elas deviam se portar perante a família e a sociedade: 

A emancipação da mulher que processo no campo social deve ser 

acompanhada em sua plenitude no ambiente eclesiástico. Também na 

Igreja, ela anseia por participar mais ativa e plenamente, em atitude de 

responsabilidade. Trata-se de uma tarefa que a mulher sozinha não pode 

realizar. Somente pela colaboração do mundo masculino, dos círculos de 

autoridade, muitas vezes fechados em si mesmos, a mulher pode se tornar 

sempre mais nossa irmã. Ela encontrará seu lugar na comunidade da 

Igreja, quando ela fôr não apenas admitida, mas estimada e querida como 

pessoa integral ao lado do homem. A emergência da mulher como pessoa 

humana equivalente é condição absolutamente necessária para o diálogo 

mais profundo que origina as relações entre homens e mulheres, bases do 

mundo verdadeiramente cristão (Grifos nossos).
154

 

 

A recomendação era a de que a emancipação da mulher ocorresse sob a orientação 

do „mundo masculino‟ e dos „círculos de autoridade‟ para torná-la „mais nossa irmã‟. 

Nesse sentido, a emancipação, antes de tudo, estava alicerçada, baseada e subliminarmente 

referendada por aqueles que têm autoridade moral, a fim de que a mulher possa ser 

„estimada‟, „querida‟, além de se tornar „pessoa humana equivalente‟, foi forjada pelo 

discurso sem que fosse mantido o sentido associado à independência.  
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Ao conseguir chegar ao status de „pessoa humana‟, ela se tornará emancipada, mas 

em relação a quê? Esse discurso, ao concordar em emancipar a mulher, deixa explícito que 

havia e há uma submissão feminina, porém sem que a Igreja tenha se responsabilizado por 

essa condição anterior. Ela se colocou como a libertadora, apoiada pelo universo 

masculino. Apesar da mulher desejar ser „ativa‟, „plena‟ e com „atitude de 

responsabilidade‟, o caminho para alcançar esse intento foi traçado pela Igreja Católica, 

que limitou suas ações ao âmbito religioso e da família, a fim de continuar servindo aos 

seus interesses e o da sociedade. 

A oposição de idéias recaiu sobre a concepção de emancipação, fundamentada na 

independência, ação de pensar e agir conforme suas próprias reflexões. Mas, o que é 

divulgado no texto, inverte este sentido, pois „a mulher deve ser ambientada pela Igreja‟, 

depender do „mundo masculino‟ e do „círculo de autoridade‟. Outra oposição de idéias se 

dava acerca da noção de „pessoa integral‟. Elas (as mulheres) só poderiam ser pessoas 

plenas e integrais ao lado do homem. O „ser pessoa humana equivalente‟, porque antes não 

o era, significava construir uma relação verdadeiramente cristã, a base do mundo.  

Os textos, “Valores femininos” e “Doação na Igreja”, fizeram parte da coluna “A 

Igreja em Marcha”. O primeiro demonstra de forma objetiva os deveres e o destino das 

mulheres: 

Não resta dúvida que a mulher, por própria constituição, corresponde 

com maior disponibilidade ao convite de amar. O feminino vem 

desempenhar um papel privilegiado: se revela a nós com toda sua 

excepcional aptidão de renúncia e doação. Ela é mais apta que o homem a 

viver a reação entre o amor e o sofrimento nutritivo. Pela própria razão da 

essência específica, é feita para o outro. Sabe melhor o que convém ao ser 

humano. Sempre colocará as pessoas em primeiro plano. Aceita a mulher 

como irmã verdadeira, seu amor, desde então, não poderá mais significar 

submissão ao outro, mas comunicação daquilo que ela tem para dar, 

participar num plano de igualdade. (sic)
155

 

 

A proposta expressa que o homem deve amar a mulher como irmã e permitir sua 

participação no plano de igualdade. Os valores femininos são expostos de forma que são 

naturalizados, como o uso das expressões “própria constituição”, “excepcional aptidão” e 

“essência específica”, pois havia uma determinação prévia sobre a concepção do sexo 

feminino.  
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As funções das mulheres que os discursos propagavam têm a verdade como 

fundamento e estão sustentadas por um discurso que legitima as aptidões tidas femininas 

por uma ordem universal e comum a todas as pessoas do sexo feminino. Essa ordem 

natural é expressa em atitudes e ações relacionadas às emoções, aos sentimentos, à função 

do cuidar do outro, do cultivo do zelo e a ser, antes de tudo, amorosa. Se ela “é feita para o 

outro”, sua postura e suas ações deveriam seguir essas condições „essenciais‟ para ser uma 

mulher que “participe num plano de igualdade.” Na verdade, esta estrutura está presente 

em todo o contexto ocidental desde o século XIX. Ainda na metade do século passado, o 

discurso da Igreja reforçava os valores e o papel feminino que marcaram a Modernidade, 

ao mesmo tempo em que promovia a emancipação e a igualdade femininas, valorizava as 

aptidões das mulheres e o rompimento do lugar de submissão, mas que não apresentasse 

um rompimento: mudou apenas sua roupagem. 

A distinção entre homem e mulher é baseada nos aspectos físicos e na observação 

da natureza de ambos. Em relação à mulher, o que prevalece é o imanente, o natural, o 

sexo, pois esta é fêmea sempre, ligada à natureza; é coisa em si e na relação sexual é o 

outro, o passivo. No caso do homem, ele é quem transcende a natureza, é o lado racional, 

que consegue dominar e superá-la 
156

. Há uma impossibilidade de igualdade entre os sexos. 

Essas idéias foram transportadas para o campo da moralidade onde, o masculino informa e 

organiza a passividade da sensibilidade feminina.
157

 

Nos trechos analisados sobre o discurso da Igreja, a submissão foi colocada como 

algo a ser superado pela mulher, e esta poderia exercer a emancipação e a igualdade. Estes 

elementos foram utilizados a partir da oposição de idéias, no qual suas noções são 

ressignificadas. A liberdade, a igualdade e a equivalência como ser humano estavam 

condicionadas ao serviço humanitário, já que a mulher é uma irmã para o homem, sempre 

fazendo uso de sua “essência”: o amor. O último trecho da coluna “Doação na Igreja” 

concluiu a temática sobre os valores e o as ações que a mulher deve desempenhar 

socialmente: 

Uma vez emancipada, poderá fazer desabrochar toda a riqueza que 

carrega dentro de si; ela mesma, com todos os seus excelentes valores e 

capacidade típicos do feminino, será animadora na vivência, fé e no amor 

para o homem; será capaz de ir ao encontro e em busca do outro, esforço 

esse que a fará descobrir novos valores. Desenvolvendo até a plenitude 

toda a sua beleza que se concretiza no amor, na doação e no sofrimento, 
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ela contribuirá com o seu papel específico, num dinamismo que fará 

florescer mais e mais a Igreja de irmãos e irmãs
158

.  

 

Os elementos utilizados para reafirmar o objetivo da Igreja voltaram a reaparecer 

nesse último trecho nos quais foi explicitada diretamente a capacidade para servir à 

instituição católica e ao homem. As expressões „emancipação‟, „amor‟, „irmã‟, „valores‟ e 

„papel social/específico‟ aparecem em todos os trechos e se reportam à capacidade típica 

do feminino. 

Em uma das entrevistas com Açucena,
159

 a referência feita à Igreja era sobre o rigor 

eclesiástico: “para ir [a] igreja tinha quer usar o véu, [e] de vestido comprido”. Segundo 

ela, os padres, às vezes, falavam sobre “a moral, como é que devia ser, aquele papo de 

padre, aquele mesmo papo”. Segundo Joana Matos
160

, nesse período, ainda não havia 

paróquias nos bairros, apenas as igrejas Nossa Senhora de Santana, a dos Capuchinhos, a 

Igreja Senhor dos Passos e a Igreja dos Remédios, localizadas no centro da cidade, com 

exceção da Igreja dos Capuchinhos, que ficava um pouco mais afastada, próxima à 

rodoviária. Também havia a Igreja no Hospital D. Pedro, localizada nas proximidades da 

Av. Maria Quitéria.  

Embora o rigor e as normas morais estivessem bem delineados, a Igreja não estava 

afastada do contato com a vida „mundana‟ da sociedade. As prostitutas, por exemplo, 

freqüentavam-na, “mas, não tão abertamente, entendeu, era uma coisa mais quando não ia 

família, quase que não freqüentavam, por isso”, disse Dulce
161

. Outras mulheres que 

exerceram a prostituição, também informaram que iam às missas. No recinto religioso, elas 

não eram identificadas, pois o comportamento e mesmo as roupas que usavam não as 

diferenciavam das demais.  

Os sermões funcionavam como uma forma de instituir certo controle sobre o 

comportamento das mulheres casadas, das jovens, das viúvas e das solteiras que levavam 

suas sobrinhas, as vizinhas, para as missas, devido a sua postura correta, pois eram 

moralmente confiáveis, ou seja, eram consideradas corretas, portanto, os pais estariam 

deixando suas filhas em companhia segura. Os padres discorriam sobre estes temas como o 

discurso da verdade, pois falavam em nome de Deus. O lugar dos representantes do Senhor 
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perpassava o sentido de neutralidade e dever a ser cumprido diante a bondade e justiça 

divinas. O próprio ambiente de religiosidade, as imagens e o ritual de celebração das 

missas davam foros de verdade e respaldavam as orientações do código de conduta.  

Nesse contexto, o padre é aquele de quem parte o discurso, e está no lugar do saber, 

sobre as coisas espirituais. É uma das relações de poder adequado para produzir e 

reproduzir os discursos, que penetram na sociedade
162

, sendo introduzidos na vida 

cotidiana das mulheres e exercendo influência sob um sistema de poder. Neste, “a 

„verdade‟ está circularmente ligada (...)”, pelo qual a “produzem e apóiam, e a efeitos de 

poder que ela induz e que a reproduzem.” 
163

 

 

 

2.1.1. O discurso moralista no cotidiano feirense 

 

Na Princesa do Sertão, o cotidiano foi tensionado pelo código de conduta, de um 

lado, e de outro pelas práticas das (os) feirenses e das (os) imigrantes de várias partes do 

Brasil, principalmente de outros estados do Nordeste. Segundo Foucault, há “sempre 

resistência dentro da própria rede de poder e forma uma multiplicidade de relações de 

força”. Nesse sentido, nas ruas da cidade, principalmente no centro, na Praça dos 

Remédios, a Igreja dos Remédios convivia com as idas e vindas, bebedeiras e as graças das 

prostitutas.  

Na Rua Sales Barbosa, localizada nas proximidades dessa igreja, se situava um dos 

maiores pontos de prostituição. Com humor e um leve sorriso nos lábios, Dona Dolores 

Silva
164

, ex-prostituta, relatou que “a Igreja, quando a gente ficava beba, ali nos 

banquinhos da Igreja, (...) ficava lá, só não fazia transar, no meio da rua, mas ficava lá, 

conversa [va] mais os homi e tudo” (sic). Em outro relato, Dona Robélia
165

 ironizou: 

Viu... ali, na mesma Igreja dos Remédios, tinha aquela Rua do Beco do 

Ribeiro, a Rua do Meio, Eutarcino, que tem uma parte hoje da Kamins, 

aquela parte mais alta é a Kamins. E a Igreja dos Remédios quando os 

sinos estavam tocando, às seis horas da manhã, as beatas entrando, o 
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povo bêbado ia saindo do cassino, (...). E o povo bêbado saindo, 

mulambeiro, os homens da alta sociedade de Feira. (sic)
166

 

 

O espaço podia ser o mesmo para as ações “morais” e “imorais”. Mesmo sem a 

explícita condenação do comportamento das prostitutas naquele ambiente, as tensões 

existiam. O silêncio aparente das autoridades eclesiásticas sobre esse fato encobria a 

tensão, entre um código moral e a desconsideração do mesmo. Havia um descontentamento 

e a desaprovação dos atos das prostitutas, que aparecem com a não-identificação das 

mesmas na missa. Não que fosse necessário expor a condição de meretrizes, mas não 

precisariam se esconder nem da Igreja nem da sociedade, quando não estivessem fora de 

seu meio, o bordel. 

No espaço reservado à atividade da prostituição, onde vigorava um código próprio 

de seu meio, havia uma inversão de valores no sentido da discriminação da figura da 

meretriz. Ali, ela era “valorizada” por homens da sociedade feirense, e onde, no jogo de 

poder, sua posição era mais favorável, não cabia a interferência direta da instituição 

religiosa.  

Nos relatos de Dolores e Robélia, foi retratado o entrecruzar de personagens do 

cotidiano religioso e das “mundanas” e seus clientes da alta sociedade. As mulheres que 

iam para a missa, às seis da manhã, chamadas de beatas, chegavam à igreja e se deparavam 

com as algazarras e os sinais físicos da diversão à noite, como a bebedeira. Dentre outros 

desagrados à igreja, estava a forma pela qual a Festa de Santana ocorria no centro da 

cidade. Segundo um dos entrevistados  

Éééé, Festa de Santana aqui..., olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Festa de 

Santana aqui era uma só, que depois inventaram que havia festa profana e 

a festa sagrada, era dois, mas não era, no começo não era (pausa). Se 

fazia uma comissão, gente do comércio ai, da polícia, o que fosse, que 

pudesse ter influência e fazia-se [uma] comissão pra Festa de Santana. 

Esse povo arrecadava dinheiro na praça e fazia a Festa de Santana da rua 

e fazia a Festa de Santana de dentro da Igreja, né? (pausa). Depois, 

entenderam de acaba e acabaram com tudo logo, e acabou a festa da 

Igreja. Mas, era uma beleza, a festa começava, e tinha o Bando 

Anunciador, era o Bando Anunciador da festa. (sic) 
167
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A festa, no início, não contrastava com as ações do caráter religioso, da algazarra e 

dos atos menos contidos dos participantes. Com o passar do tempo, acentuaram-se as ações 

consideradas imorais. As lavagens, os bandos e grupos que saíam pelas ruas da cidade, nas 

madrugadas que antecediam à Festa de Santana, realçavam o caráter popular, com a 

variedade de hábitos, costumes e a mistura de vários personagens:  

Mulher, mulher casada, as viúvas, as solteiras (pausa) toda espécie de 

gente. Aí saía aquele negócio tocando música de zabumbeiro, os 

zabumba eram daqui de Bonfim de Feira, às vezes era de..., geralmente 

de Bonfim de Feira, de Tanquinho (pausa) e depois..., e na terça-feira, a 

lavagem da Matriz, aí era uma baderna geral, generalizada, né?  

Era o povão (pausa). Os mascarados (pausa). Todos, todos, os cara 

bêbados, vestidos de mulher. Eu conheci um senhor que tinha um facão 

deste tamanho metido aqui na cintura, sabe? E tinha muita briga e muita 

morte, porque quando chegava uma hora dessas [horário da entrevista, 

aproximadamente 18 horas], tava escurecendo e socava ai pelos becos e 

morria (risos dele). Morria gente. Já pensou um bocado de homem 

bêbado vestido de mulher, misturados com as mulher da vida, toda... 

cantando músicas imorais. As músicas eram imorais é agora tinha 

bandeira, era uma coisa bonita, tinha bandeira, tinha carroça enfeitada, os 

carroceiros tudo enfeitava as carroça, saia como é, bumba-meu-boi, era 

uma baderna generalizada, muita, agora.
168

 (sic) 

  

Apesar de relembrar os aspectos “imorais” da festa, o entrevistado não deixa de 

trazer uma qualificação, pois “era uma coisa bonita”. É esse elemento que dá o seu caráter 

positivo. A partir do relato de sua memória, ele deixa entrever uma recordação agradável 

de quem também participou desse evento. No entanto, essa não podia ser compartilhada 

pela igreja, descontente com o caráter profano da festa, que se posicionou contrário, 

decidida a pôr fim a um comportamento inadequado aos objetivos religiosos: 

Mas, era um negócio elegante, no começo, a Festa de Santana era uma 

coisa que as famílias levavam as cadeiras e botavam em volta do coreto 

da Matriz, ficava todo mundo sentado ali, lança perfume muito ali. Lança 

perfume, nesse tempo, não servia pra o sujeito ficar doido, servia pra 

jogar nas meninas, né, (pausa) e tocava uma banda de música e sempre 

havia repleto até as 11 horas, meia-noite, as quermesses depois foram 

crescendo e entraram os botequins, os aparelhos de som, ficou um negoço 

impossível de se manter, virou uma baderna. O sujeito de..., vestido de..., 

nu da cintura pra cima, com short, bêbado, um mulherio (risos) da pior 

classe do mundo, generalizou. O negócio virou uma baderna. Aí, a Igreja 

se uniu com o prefeito, tinha que era sacristão, que tinha sido meio 

seminarista e acabaram (...).
169
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Uma mobilização da Igreja dispôs a pôr fim na desordem da Festa de Santana. Esse 

movimento deu-se entre uma instituição religiosa e o poder público, na figura do prefeito, 

que era sensível ao pedido da igreja, pois havia sido seminarista. Mas o interesse poderia 

ter vindo também da prefeitura, para pôr ordem no espaço público. Nos jornais da época, 

as desordens nas ruas do centro da cidade e a organização da polícia para controlar a 

marginalidade foram muito comentadas. 

Dessa forma, a vida cotidiana dos moradores de Feira de Santana, não era 

despercebida das críticas da instituição religiosa, que, por meio das suas relações na 

sociedade, divulgava os ideais de boa conduta para a população. Através de uma coluna 

própria, no jornal, dos sermões cotidianos, nas missas e das intervenções em fatos ligados à 

Igreja, como as festas religiosas, a Igreja Católica, com que o seu poder-saber, disseminava 

nas mentes, nas ações e nos corpos os seus ideais.  

 

 

2.2. Juventude, civilidade e moral 

Liberdade é uma palavra que o sonho humano 

alimenta; não há ninguém que explique e ninguém 

que não entenda. 

Cecília Meireles 

 

Na segunda metade do século XX, o namoro e o casamento mantinham a tradição e 

a ordem dos costumes de uma cidade sem muitos passeios e diversões pelas ruas à noite, 

ainda com as vias sem urbanização, tomadas pelos matos, com a escuridão de uma cidade 

mal iluminada e com recente água encanada.  

Nesse momento, havia uma vigilância nas ruas, que se intensificou na década de 70, 

como forma de preservar as regras de conduta no cotidiano feirense, no contexto da 

ditadura militar. O espaço público foi mais vigiado no período do regime militar e a 

juventude foi estimulada a acompanhar o processo de modernização, ordenamento e 

progresso para construir uma boa imagem da cidade. Para tanto, era necessário moralizar 

as ruas. O projeto progressista dos militares estava direcionado para os setores econômico 

e político.  

O jornal Folha do Norte divulgou a imagem de modernidade de Feira de Santana 

como a maior cidade do interior baiano, seguindo o modelo de desenvolvimento dos 
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Estados Unidos: “Forjava-se também uma identidade local comprometida com a noção de 

„grande tranqüilidade‟ que reinava na cidade, que caminhava ao destinado progresso aos 

moldes americanos.” 
170

 Nesse sentido, a noção de civilidade estava associada ao 

patriotismo: 

O civismo é em primeiro lugar caráter, com base na moral, originária na 

ética, tudo como fonte de Deus, em segundo lugar é o amor à Pátria e as 

suas funções, com capacidade e renúncia e finalmente é ação intensa e 

permanente em benefício do Brasil
171

. 

 

 Cabia aos brasileiros defender a Pátria, o povo e a nação; era o civismo associado 

ao respeito e ao caráter com base na moral. Esses eram os pressupostos defendidos pelos 

militares para se ter uma nação ordenada. Seria através da educação que a juventude 

brasileira, nesse caso a feirense, se adequaria à ideologia vigente, envolvendo o amor à 

pátria, o civismo e a moral. As jovens e os jovens, naquele momento também eram o foco 

do código moral, havia referencia sobre a sua conduta cotidiana e a forma de viverem sua 

sexualidade principalmente porque eles seriam o exemplo para as próximas gerações, a fim 

de que se perpetuasse uma sociedade eminentemente civilizada. O jornal Folha do Norte 

deu atenção sobre a “mocidade” do período:  

A mocidade atual é irresponsável, irrequieta e galhofeira. Nada leva a 

sério e por nada deste mundo se interessa, a não ser pelo cinema, futebol, 

namoricos e vaidade pessoal. Êsses males já são uma praga e propalam 

vertiginosamente, abrangendo todas as camadas sociais. Da baixa à média 

e da média à alta classe, os problemas fundem-se numa uniformidade de 

assustar. Ninguém quer ouvir a palavra <<trabalho>>, como se ela 

encerrasse a morte ou uma tragédia. Nossos moços, de 12 a 18 anos, 

serão os brasileiros de amanhã e serão o conteúdo dos recenseamentos do 

País. Representarão a maioria; e que tristeza quando eles representarem 

um bando de fracassados. As leituras também merecem um parágrafo. Já 

vi muita mocinha ler livros puramente pornográficos, cheios de 

obscuridade, debaixo de capas de livros de português ou inglês. É por 

isso que afirmo haver de uma eterna vigilância. Sejam enérgicos se fôr 

preciso, pois os seus filhos serão seus maiores beneficiados, e os únicos 

agradecidos. Uma vez adultos, serão os primeiros a reconhecerem o 

grande bem que receberam, embora agora arranquem os cabelos ou batam 

as portas de raiva. O dia de amanhã chegará logo, e vale a pena esperar, 

pois ele amanhecerá radioso para quem soube lutar energicamente em 

prol de uma causa santa. (sic)
172
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Nesse trecho, de por Zoíla Ribeiro Carneiro, o foco da crítica era a juventude. Os 

vocábulos utilizados para desqualificá-la foram: irresponsável, irrequieta, galhofeira e 

fracassada. Esses adjetivos foram utilizados de forma a demonstrar para os pais como a 

juventude, dessa época, era descompromissada com o futuro da nação, por isso a 

necessidade de vigiá-los e terem ações mais enérgicas.  

O artigo faz referência à formação dos jovens feirenses, de todas as camadas 

sociais, como o futuro do país, “os brasileiros de amanhã”. O desajuste e o fracasso deles 

também seriam, conforme a mensagem, do Brasil. Como a constituição dos jovens passava 

pelo tipo de leitura, esta deveria ser vigiada. Zoíla Carneiro utilizou-se do exemplo que ela 

mesma disse ter presenciado – “já vi muita mocinha ler livros puramente pornográficos, 

cheios de obscuridade, debaixo de capas de livros de português ou inglês”. Na última frase 

da mensagem está dito que haverá recompensas para quem souber esperar e lutar “em prol 

de uma causa santa” e isto possibilitaria a inferência de que esse pensamento se associasse 

com o discurso religioso em voga. 

Na mensagem, a jornalista ressalta o sentido de nacionalidade, disciplinarização, 

ordenamento e progresso. O Estado estava vinculado às idéias religiosas, adepto à 

formação de uma família, célula da sociedade, formadora de cidadãos a serviço do país e, 

por isso, os jovens deveriam preferir o trabalho ao invés do “cinema, futebol, namoricos e 

vaidade pessoal”. Na “Coluna Quente” do Folha do Norte, a notícia “Alunos disfarçados” 

informa sobre os galanteios dos alunos do Colégio Francisca Dantas: 

Vários alunos disfarçados do Colégio Francisca Dantas, perto da Estação 

Rodoviária, aproveitando as horas de folga para ficarem batendo papo ao 

lado do ginásio, em forma de um círculo e, de logo, aparecem alguns 

alunos disfarçados e começam a fazer com as alunas daquele 

estabelecimento, o chamado „círculo do namoro‟ tornando-se num 

verdadeiro escândalo e desrespeito ao público.
173

 

 

O namoro na via pública era considerado desrespeito à ordem pública, segundo a 

notícia, mas os agrupamentos de pessoas também não eram permitidos pelo perigo de 

articulação política contra o regime político. Tal controle reforçava a noção de que os 

namoros deveriam ocorrer sob a responsabilidade de algum conhecido, principalmente 

para as moças que deveriam cuidar da sua honestidade a fim de não ficarem faladas. 
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O „círculo de namoro‟, na hora da „folga‟ da escola, foi considerado „desrespeitoso 

ao público‟, um „verdadeiro escândalo‟. Novamente, a juventude foi criticada pelos 

„namoricos‟
174

, dessa vez infringindo a conduta moral no espaço do público. Nesse caso, 

não eram só jovens que galanteavam, pois eles também eram estudantes que se 

disfarçavam, e isso aumentava a gravidade da situação, tornando-se um „escândalo‟. 

A Igreja Católica, parte desse processo, em seu discurso sobre a moralidade, não só 

sobre a conduta moral das mulheres, mas sobre o comportamento dos cidadãos, retificava 

esse discurso moralista, bem como os textos divulgados nas notícias de jornal, de pessoas 

da camada alta da sociedade. “Todo brasileiro é obrigado a ter vergonha”, escreveu o padre 

Deolindo Coelho com veemência sobre a juventude e as leituras pornográficas: 

Repetimos: a curiosidade é a primeira qualidade do verdadeiro sábio, mas 

não nos esqueçamos de que „o início da sabedoria é o temor a Deus‟. 

Todo desejo de saber deve ser dirigido. Sob essa norma. E, como a fonte 

de toda a curiosidade é a vista, é forçoso guardá-la das leituras e figuras 

pornográficas que constituem as maiores fontes de corrupção, de 

envenenamento moral da juventude brasileira. Ousamos dizer que, sem a 

mortificação desse sentido, dificilmente, se poderá salvar. (...). 

Ultimamente, surgiram nas bancas de jornais um sem número de revistas 

que exploram abertamente o sexo e o nudismo, com grande detrimento 

para a juventude brasileira. Outras revistas antigas estão tomando o 

mesmo rumo. O governo atual, continuador do Movimento de 31 de 

março de 1964, está empenhado em combater a subversão e a corrupção 

e, para isso, num decreto louvável sob todos os aspectos, proibiu as 

publicações imorais. É preciso, porém, que o decreto se cumpra, pois não 

há coisa que mais contribua para a bolchevização dos costumes e a 

imoralidade pública. É uma contribuição indireta, na verdade, mas real. 

Com os atuais meios de perversão, se não forem tomadas as medidas 

urgentes, a sociedade brasileira será constituída, brevemente, de seres 

asquerosos e repugnantes, em piores condições do que a Roma pagã, 

antes de Cristo. O povo brasileiro, que tem ainda um resquício de „senso 

grave da ordem‟, estará sempre pronto a apoiar o governo legitimamente 

constituído, empenhado na obra de reerguimento político e moral do 

Brasil.
175

 

 

O padre Deolindo Coelho, no título de um artigo, refere-se a todo o povo brasileiro. 

Suas argumentações são legitimadas pelo lugar que ele ocupava, de líder religioso, para 

respaldar seus conselhos e preocupação com o soerguimento político e moral do país. O 

novo governo, encampado pelos militares, desde 1964, preparava seus projetos no âmbito 
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político, como reafirmava os valores morais, vinculado à Igreja, como forma de fazer valer 

o seu discurso.  

Nesse sentido, uma das ameaças a esse governo era os ideais comunistas. Para 

tanto, sua imagem era associada a atos de imoralidade, que iam de encontro aos projetos 

civilizatórios do governo dos militares. Foram utilizados vocábulos que desqualificam o 

que deveria ser evitado, associados à imoralidade, subversão, corrupção, desordem, seres 

asquerosos e repugnantes.  

A juventude era herdeira do civismo e do progresso, por isso não era adequado o 

contato com materiais pornográficos que expunham o sexo e o nudismo. Ser curioso foi 

uma característica considerada pecaminosa à moral dos jovens. O alerta era para que a 

nação não fosse corrompida, pois as moças e moços do presente seriam os adultos de 

amanhã. É possível afirmar que a proposta das autoridades era a de consolidar um governo 

vinculado a um determinado ideal religioso, através do combate à subversão, corrupção, 

proibição das publicações imorais e censura aos meios de publicação.  

O padre sugeriu, também, que se praticasse a mortificação dos sentidos, baseado 

em uma passagem da Bíblia:
176

 se alguma parte do seu corpo for causa de escândalo, corta-

a -, e, fazendo uma referência à vista, pois se ela fosse causa da curiosidade em relação às 

leituras pornográficas, ela deveria ser mortificada, a fim de que juventude fosse salva. 

Observa-se, nesse texto, o amedrontamento como forma de inibir os leitores a 

perseverarem em suas vidas o que é considerado lícito, sob pena de não serem salvos. A 

idéia que sustenta esses discursos é a do erro x acerto, moral x imoral, céu x inferno, 

seguindo a lógica dualista e assimétrica que influencia também as relações de gênero. 

Livros como os de Jorge Amado, segundo Açucena Dias,
177

 eram proibidos. 

Ressalta-se, aqui, que poucas eram as pessoas que sabiam ler e escrever.
178

 A maioria da 

população feirense era analfabeta, tendo sua maior concentração na camada baixa, que 

vivia em bairros populares, como a Queimadinha e a zona rural. Lidos às escondidas, 

livros como O Primo Basílio e os de Cassandra Rios, Adelaide Carraro e Jorge Amado 

fizeram parte do rol de leituras proibidas. Na Biblioteca Municipal Arnord Ferreira da 
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Silva, em Feira de Santana, algumas obras desses autores, principalmente das duas autoras, 

eram quase inacessíveis. A escritora Cassandra Rios, por exemplo, foi considerada 

escritora maldita,
179

 pois seus romances falam sobre crimes, sexo, amor, “problemas 

estranhos e angustiantes”, suspense e mistério. Dentre seus romances, „Muros Altos‟, 

demonstra um pequeno viés de suas obras
180

, com uma história que  

“aborda de uma só vez dois problemas estranhos e angustiantes: a 

frustração de uma jovem esposa nos contatos amorosos com seu 

marido (a quem, no entanto, adora, acima de tudo) e o trauma 

sentimental de suas experiências sexuais num colégio de freiras e 

da paixão que nutria por uma religiosa” (op.cit.).
181

  

 

Com relação às obras de Adelaide Carraro, os temas considerados impróprios para 

a época se mantêm: 

Nunca houve, antes dela, alguém capaz de escrever por linhas tão diretas, 

verdades tão chocantes, que, em letras flamejantes desmascara os 

canalhas e hipócritas, advertindo-os para que se abstenham de suas 

vilanias, evitando o dissabor de verem suas máscaras, descoradas de 

vergonha, arrastando-se pelas sarjetas do muno, em meio às multidões 

estarrecidas diante ao espetáculo da obscenidade, de certos indivíduos 

que campeiam os nossos caminhos (...). Mas, não se escandalizem. É o 

século XX, em toda plenitude. É a bíblia, com suas predições cristãs, 

desfolhando-se em sua época exata.
182

 

 

Essas obras eram consideradas escandalosas para, a sociedade feirense 

conservadora. Na entrevista com Açucena, quando inquirida se lia escondida essas obras, 

vieram à mente livros dessas duas autoras e as de Jorge Amado: 

Pai pegasse aquilo botava pra fora de casa, pai pegasse. Eu tomava o livro 

emprestado de manhã, aí vinha pra casa, de noite acendia uma vela, 

botava em cima da cama, começava a ler, amanhecia o dia lendo pra no 

outro dia entregar. Porque não podia ler em público, nem uma página na 

escola eu podia. Pra ninguém ver, aí eu enrolava, enrolava, enchia de 

durex, enchia de durex, de durex não, de cordão amarradinho, 

amarradinho (...).  

Tudo bem escondido! Gabriela era escândalo ler.
183

 (sic) 
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Para ela, um dos livros permitidos era Iracema, de “José de Alencar, aguinha com 

açúcar”. Comparando este livro com uma das obras de Jorge Amado, “Gabriela, cravo e 

canela”, que tem como personagem principal uma mulher provocante, sensual, sem os 

pudores adequados para uma mulher de família, como este romance poderia ser um “bom 

livro”, que ensinasse para as moças as boas maneiras, contensão dos gestos, sexo dentro do 

casamento e para fins reprodutivos? 

A vigilância sobre as leituras não era tão eficaz como se imaginava. A proibição 

excessiva, a falta de informação e a tensão de estar se autovigiando nos comportamento, 

até mesmo no pensamento, incentivavam as jovens a buscarem na leitura e na troca de 

informações com suas colegas e amigas o conhecimento do que era proibido. Uma das 

entrevistadas, Dora Dias,
184

 freqüentadora da Biblioteca Pública Arnold Silva, leu os livros 

de Adelaide Carraro. Com a ajuda das funcionárias da biblioteca, ela tinha acesso aos 

romances, com a condição de logo devolvê-los. A leitura precisava ser rápida e às 

escondidas. Para tanto, os escondia em baixo do colchão. Segunda Dora, como os temas 

abordados pelas autoras eram o erotismo e a conduta dos políticos, os livros eram 

proibidos por dois motivos: pelo político, por causa da ditadura, e pela sexualidade, pois 

traziam temas como o sexo, o amor, os fatos escandalosos da sociedade.  

A leitura, nesse sentido, é uma janela para o mundo, e este deveria representar, para 

as moças casadoiras, o seu lugar na sociedade. Para tanto, o amor romântico era a melhor 

forma de lhes apresentar a relação entre o homem e a mulher, que, unidos em laços 

eternos, seriam a base e sustentação da família, célula da sociedade. Gabriela, na obra 

amadiana, era o modelo de mulher que deveria estar em oposição ao aceito na sociedade. 

Mas, Iracema, a virgem dos lábios de mel, meiga, singela, doce e apaixonada, deveria 

enriquecer o imaginário das moças feirenses. A vigilância e o controle perpassavam todos 

os âmbitos da educação das jovens, e como não fazê-lo em relação às leituras?  

Em meados do século XIX, segundo D‟Incao,
185

 o „amor moderno‟ foi inserido na 

literatura brasileira com o romance „A Moreninha‟, de Joaquim Manoel Macedo. O amor 

passa a ser mais um estado de alma do que uma atração física. No final desse século, 

Machado de Assis descreveu a família calma e equilibrada. No início do século XX, a obra 

de Mário de Andrade, “Amar, verbo intransitivo”, mostrou o amadurecimento da família 
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burguesa. Desde o início da influência da família burguesa, a literatura vem insuflando os 

ideais próprios dessa estrutura familiar. Os jornais e revistas eram leituras permitidas, 

vinculavam esses ideais.  

As obras de Jorge Amado, nessa perspectiva, rompiam com esses aportes e 

mostravam o cotidiano da população, sua sexualidade, livre conduta e as tensões entre os 

ricos e os populares. Em outras palavras: apesar de os jovens serem vigiados pelos 

militares, como também informou Maria de Lourdes
186

, pela educação, nos horários, 

namoros e no casamento, nesse período, existia a autovigilância que resistia, 

principalmente daqueles das camadas populares, que tinham outras formas de se 

organizarem, mesmo porque não tinham acesso a materiais que orientassem e guiassem a 

juventude.  

 

 

2.3. Namoros, relacionamentos e casamentos 

 

Mulheres fazem diários 

Fazem também maioria 

Fazem luta de contrários 

Fazem cartas de alforria (...) 

Fazem dos caibros as ripas 

Fazem do choro a canção 

Fazem dos clamores hinos (...) 

Mulheres fazem história (...) 

Fazem da dor alegria 

Fazem ferir e sarar 

Salete Maria 

 

Posicionados com uma forma própria de olhar a realidade e expressões, às vezes, 

incertas, as entrevistadas e os entrevistados tiveram comportamentos diversos bem como 

maneiras de consultar suas memórias diferenciadas
187

. Emoções e a fisionomia de alegria, 

tristeza, desconforto, negação de sentimentos, na tentativa de não revelar algo, foram 

comuns.  
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A nostalgia de um tempo passado, mas não tão distante, se fazia presente na ação 

de rememoração de cada interlocutor. Quais são os elementos vinculados aos sentidos que 

influenciam a consulta a cada memória? Cheiros, odores, texturas, cores e sabores 

transpassam os ambientes visitados, as situações, ou mesmo lembram uma época. No caso 

dessa pesquisa, as perguntas feitas podem ser consideradas as impulsionadoras dessa ação.  

Em relação às entrevistadas, entendendo que a utilização da fonte oral é uma forma 

de compreender, com mais proximidade, a sua atuação no período em estudo, o exercício 

de rememoração do passado possibilita a percepção de suas reações fisionômicas e gestuais 

no ato de rememorar particularidades do seu cotidiano, que não ficam registradas no relato 

escrito das entrevistas. Outra tentativa foi a de entender os dois pontos de vista que a fonte 

oral permite: “O discurso das mulheres sobre seu comportamento e suas práticas reais.” 
188

 

No processo de recontar suas experiências, alguns informantes demonstravam, no 

primeiro momento, desagrado, outras (os) um leve sentimento de saudade, mas, todas (os), 

em algum momento da conversa, aparentaram nostalgia. A ordem e a moralidade foram os 

elementos que mais marcaram as falas. “Naquele momento, havia mais respeito que hoje”, 

disseram. Sem a preocupação de especificar sobre esse aspecto, interessa perceber que, 

apesar da nostalgia em relação ao momento vivenciado pelas mulheres, nem tudo era visto 

com bons olhos, pois elas conviviam entre o compasso e o descompasso das experiências 

com o código moral. Iam de encontro a alguns aspectos, como também os reproduziam, 

além de se autovigiarem. Nesse processo, as tensões aconteciam no cotidiano, em situações 

de namoro e relacionamentos, por exemplo. As modificações ocorridas no período 

chegaram aos poucos mudando hábitos e formas de se elas relacionarem, mas que ainda 

pululam na memória dos mais antigos, que ainda sentem a falta de uma época, mesmo 

submetidos a rigorosas normas de conduta. 

A entrevistada Any Farias
189

 falou como ela e suas irmãs namoravam, contou sobre 

uma fuga que ela e a sua irmã mais velha organizaram para que esta fugisse com o 

namorado – “(...) eh, ela tinha um namorado que meu pai, [e] meus irmãos, não queria [m] 

nem ver. Nunca teve outro namorado, ela se casou com ele. Fugiu e se casou” (sic). A fuga 

foi programada entre elas e o namorado. Os irmãos e o pai delas não gostavam do rapaz. A 

justificativa foi o preconceito do pai em relação à raça/etnia, este era branco de olhos azuis, 

como os da entrevistada, que contrastavam com sua pele amorenada.  
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Sr. Everaldo,
190

 ao saber da fuga, tratou de resolver a situação. Procurou a filha na 

casa da mãe de seu namorado e, não os encontrando, os procurou na região. Foram 

descobertos em uma fazenda de um parente dos mesmos: “(...) aí trouxe os dois. Ia dar uma 

surra nela, meu avô num deixou. Aí pronto, com um mês e tanto (pausa) se casaram. 

Viveram 45 anos juntos; (...) teve quatorze filhos.” (sic). Any também contou ter auxiliado 

uma vizinha a fugir, uma afilhada do Sr. Everaldo, que tinha medo de enfrentar os parentes 

e expor sua vontade.  

Para ela, a fuga era um meio de forçar um relacionamento de forma indireta, como 

última alternativa a fim de que os casais pressionassem suas famílias e se consorciarem. As 

questões de raça/etnia e de classe foram os obstáculos listados para impedir a união do 

casal. Com a fuga, a moça estaria falada se não casasse. A solução era o casamento, 

mesmo indo de encontro aos interesses dos parentes.
191

 

Questionada se também tinha pensado em fugir, a resposta veio rápida, em tom de 

segurança: “Não, não tive não. Eu não dava essa ousadia. Ou me aceitava (pausa), tinha 

que me aceitar na porta pr‟eu namorar. Tinha que aceitar. Eu era assim, agora minha irmã 

tinha medo de, de meus irmãos, eu não tinha medo deles! Eu respeitava, medo não.” (sic). 

A entrevistada se colocou como uma mulher sem medos perante as críticas sobre sua 

postura quanto aos relacionamentos. A sua escolha era algo importante e que devia ser 

respeitada. Em outras falas, discorreu sobre os namoricos respeitosos da época, diferentes 
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dos de hoje, quando relatou sobre o namoro que ocorria na Praça da Matriz, no centro de 

Feira de Santana. 

Em contrapartida, Dora admitiu que a fuga pudesse existir mais nas mentes dos 

jovens apaixonados do que como um ato comumente praticado. Suas amigas pensaram em 

fugir, mas não fugiram. E eles deveriam fugir para lugares bem distantes, para não serem 

descobertos. Os parentes geralmente não ajudavam e as próprias mães das amigas 

confidentes da “fugitiva”, ao saberem onde o casal se encontrava, denunciavam aos pais 

dos mesmos. Segundo Dora, existia todo um clima de fuga, que era mantido por uma época 

marcada por filmes de amor e pelo mito de Romeu e Julieta.  

Pode-se imaginar, em um momento de poucas informações sobre o corpo e a 

sexualidade da época, como jovens meninas criavam em suas mentes, muitas vezes 

registrados em seus diários, pensamentos de viver um amor romântico. Algumas delas, em 

uma mesma cidade, viviam realidades diversas. As variantes se estabeleciam de acordo 

com a educação que recebiam dos pais, do lugar que moravam, se mais próximos das ruas 

que se estabeleciam a prostituição ou mais afastados, e as moças com quem se 

relacionavam.  

Como as informações eram poucas, existiam estratégias para que, minimamente, as 

obtivesse. Para tanto, se criavam cadernos de confidências, cujas perguntas se referiam aos 

assuntos proibidos. Ao questionar a Dora Dias se as respostas dadas podiam ser confiáveis, 

esta diz que existiam questões que inferiam sobre se era verdade ou mentira, pois “algumas 

sabidas floreavam as coisas”. Essas meninas eram as mais “sabidas”, por serem fonte de 

preocupação para as mães, que insistiam em manter suas filhas em boas companhias para 

não prejudicar suas imagens, bem como ficarem sem condições de terem informações 

impróprias.  

Nessa entrevista, foi interessante perceber como as informações não divulgadas à 

época para algumas moças, da classe média e alta, podiam ser de fácil acesso para outras 

que moravam próximas dos lugares de meretrício. Uma das entrevistadas se refere a uma 

de suas colegas, que sendo mais nova que as outras e moradora de um bairro popular, o 

Minadouro, que, por ouvir conversas entre adultos, sabia muito soube os assuntos 

proibidos, como o rompimento do hímen através da penetração, o ato sexual e a depilação 

dos órgãos genitais. A instrução sobre a sexualidade e o conhecimento sobre o corpo 

podem ter auxiliado a fomentar a curiosidade das moças e a alimentar os pensamentos 

sobre o amor romântico. 
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Os homens exerciam sua sexualidade ao contrário das moças. Eles freqüentavam os 

bordéis e eram iniciados sexualmente nesses lugares. Em uma dessas iniciações, foi 

informado que cerca de cinco rapazes, parentes entre si, tiveram sua primeira experiência 

sexual com uma mesma prostituta, na mesma noite, um seguido do outro
192

. Era como se 

fosse um ritual de afirmação de sua sexualidade, ou mesmo um pacto entre os membros do 

grupo dos machos e a vitória sobre o sexo oposto, frágil, débil e, naturalmente, apto à 

satisfação dos desejos masculinos.  

No prostíbulo, todos os rapazes, em fase de iniciação sexual, estavam unidos, 

vitoriosos sobre seus próprios impulsos, tão bem incitados pela sociedade a fazerem uso 

das prostitutas, mas não a desposá-las. As mulheres estavam alocadas em cada lugar na 

sociedade em função do homem. Nesse sentido, os papéis sociais exercidos pela prostituta 

e a esposa eram opostos entre si. Desposar uma prostituta, retirando-a do bordel, era 

considerado, entre os seus, como um “otário”, mas para as mulheres era um homem 

corajoso. De qualquer sorte, todos os contatos mais íntimos que houvesse entre o homem e 

a prostituta, o que inclui um beijo, eram considerados, dentro do código masculino, um 

contra-senso.  

 

 

2.3.1 O namoro 

 

O namoro, nessa época, recebia vigilância dos parentes, geralmente dos irmãos e 

irmãs mais velhos e amigas respeitáveis, senhoras de conduta idônea, para que não 

ocorressem excessos. O namoro e o casamento eram bem marcados na vida de uma jovem. 

Após os 15 anos, podia-se namorar na porta e até fazer as sobrancelhas, pois significava 

um primeiro passo no processo de desabrochar e se preparar para o casamento. Nesse 

momento, os pais deveriam conhecer o rapaz, ser apresentados à família e, possivelmente, 

dar a permissão para namorar na porta, mas o casal era vigiado pela família, como pela 

vizinhança, por existir um acordo implícito para resguarda a conduta que representava o 

nível de moralidade da sociedade. Para tanto, os dias eram estabelecidos: apenas às sextas-
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feiras, sábado, domingo e às eram permitidos os encontros. As moças se arrumavam e os 

rapazes colocavam suas roupas bem arrumadas, conhecidas como “as roupas de domingo.”  

 

 
Figura 2: As sobrancelhas e as unhas só 

podiam ser feitas a partir do 15 anos. 

 

Os relacionamentos entre os namorados aconteciam na porta da casa da família da 

enamorada. O rapaz só poderia entrar com a permissão prévia dos pais. Se quisessem fazer 

um passeio pelas redondezas, deveriam obedecer ao limite de horário: até as dez horas da 

noite, quando a moça deveria está novamente em sua casa. Na Praça da Matriz, também se 

davam os namoros, principalmente dos segmentos populares, de acordo com um esquema: 

enquanto uma se namorava, a amiga vigiava: 

Cê tá pensando que a amorosa [namoro] de hoje era de antigamente, era? 

Uma ficava de olho e a gente namorando, minha filha, proveitando! 

(risadas) Era. N‟era sim não, chegou e saiu, pegou, meteu o, o braço 

embaixo do namorado, que nada! Se eles quisesse ir pro cinema com a 

gente tinha que esperar na porta (entonação) do cinema, ou entrar e 

esperar a gente lá dentro (sic).
193

 
 

A vigilância do namoro ocorria não só entre os responsáveis mais velhos, como 

também entre as próprias moças, que tinham consciência de que qualquer maledicência 

sobre seu comportamento comprometia sua reputação. Moças como Dona Any, da camada 

média baixa assimilavam as normas de comportamento e se autovigiavam. Apesar de a 
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entrevistada não demonstrar medo de enfrentar seu pai, o limite de seu comportamento 

ficou bem definido, a partir da noção de conduta que se estabelecia nas normas. 

O receio de deixar as moças passearem desacompanhadas, irem às festas e aos 

bailes no Feira Tênis Clube
194

, fazia com que elas andassem sempre próximas de seus 

familiares ou confiadas a outras pessoas que não tivessem sua reputação ameaçada; ou 

seja, elas poderiam ser alvo de boatos, tendo em vista ser Feira de Santana do interior 

baiano, onde esse era o ideal divulgado. Um quadro que se mostra representativo está nos 

relatos da ex-professora primária, Dona Joana Matos, que informa: 

A festa a gente ia, eu participava, olhe, de festa de Natal, missa de Natal, 

a missa do Galo, fui na catedral de Senhora Santana, eu já fui em missa 

de ano novo no São Jorge e aqui em Feira, eu já participei. Agora a gente 

não ia sozinha, só ia na companhia da nossa mãe, das nossas tias, que 

eram todas religiosas, ou com as nossas tias, com as nossas mães ou então 

com uma das comadres delas, que eram umas moças já idosas de 

confiança, eles não permitiam a gente sair sozinha. (...) Porque naquele 

período não tinha transporte, a gente ia a pé para a cidade. Aqui não tinha 

casa, só tinha as fazendas e ficava difícil uma jovem sair sozinha, era 

perigoso para a gente, sozinha, então eles não permitiam, só se fosse com 

uma pessoa de idade, ainda tinha essa. Eles alugava[m] aqueles táxi que 

as pessoas chama de Limusine pra gente participar das festas em Feira de 

Santana, as festa[s] de final de ano. Aí reunia o meu pai, os meus tios e aí 

alugava[m] aqueles carros pra levar e trazer, quando começou a ter esses 

carros, e quando não tinha a gente ia a pé assistir as missas, porque não 

tem[inha], existia essa Igreja que tem hoje, as paróquia dos bairros. Só 

existia a Igreja Nossa Senhora de Santana, os Capuchinhos, a Igreja 

Senhor dos Passos e a Igreja dos Remédios (...)
195

 (sic). 
 

Questionada sobre o porquê da vigilância, a entrevistada, como outras, também se 

referiu à preocupação dos pais com a virgindade. Para Joana, a preocupação de andar 

acompanhada não era necessariamente pelo medo de encontrar um namorado, mas de 

perder a virgindade – “porque a „virgindade‟ era ouro, hoje em dia não, (...) mas de 

primeiro era o bem-estar da sociedade e da família, todos queriam que a sua família fosse 

família „decente‟, digna, que fosse pobre, mas que fosse honesta e honrada”. Nesse relato, 

a palavra „virgindade‟ está associada ao termo „decente‟. Ela devia ser preservada como 

um selo, pois era uma posse pelo qual, a depender da forma que foi „conservada‟, colocava 

em risco a honra da família, sua decência, como falou Joana. 

Através do controle da moralidade, especificamente da conduta das mulheres, os 

discursos as arregimentam para cumprirem suas funções de mães, esposas e mulheres, 
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dentro de uma célula, a família, bem ordenada e moralizada, a fim de manter o corpo social 

apto a um futuro de progresso. Para tanto, as mulheres que não prezavam por uma 

discrição em relação às suas ações sexoafetivas podiam ser representadas, na cidade 

feirense, como namoradeiras, perdidas, desonestas, experientes, dentre outras nomeações, 

como raparigas, “nigrinhas”
196

 e prostitutas. Estas seriam uma vergonha para suas famílias, 

ainda de bases educacionais equivalentes à educação dentro do código moral vigente, mas 

que não se diferenciava, nesse sentido, ao código burguês, pois ambos mantinham a idéia 

de que o comportamento das mulheres deveria ser discreto.  

As famílias também eram influenciadas por esse código, pois existia um ritual ou 

mesmo um procedimento considerado correto para a efetivação do namoro 

Sessões à tarde tinha, mas a gente estudava à tarde e final de semana a 

gente não saia, minha mãe não deixava. Meu pai era moda antiga, ele não 

gostava de cinema, ele não ia sair com a gente pra ir para o Iguatemi e 

mesmo se ele não tinha tempo, meu pai trabalhava de domingo a 

domingo. Então, se ele quiser levar a gente era uma matinê. Não tinha 

condições, minha mãe tinha as tarefas de casa, era super atarefada, não 

tinha condições com a gente. Bom, a gente por nós mesmos, a gente se 

compreendia. Namorado não se tinha pra sair, porque se tivesse 

namorado era sair, se a mãe e o pai (...) descem permissão, [tinha] ainda 

[que] sair com duas ou três irmãs. Porque no tempo que eu tinha 

namorado, eu tive um namorado, mas a gente saia era a fila toda, ou vai a 

irmandade toda, ou então a gente não sai [a] (sic).
197

 
 

Joana, nas últimas frases, enfatiza que seus pais não tinham tempo. Seu pai 

trabalhava como vaqueiro de domingo a domingo, e sua mãe estava envolvida com os 

afazeres domésticos. Após essa justificativa, ela explicou como o namoro dependia de 

algumas circunstâncias – as saídas com o namorado estavam condicionadas a uma 

vigilância exercida pelos parentes e, quando na rua, os vizinhos, pessoas da localidade do 

bairro, sempre estavam atentos às andanças das moças.  

A difamação pública mostra como a moral é elemento importante nos grupos mais 

populares, porém essas classes a ressignificam no seu cotidiano de acordo com suas 

vivências e experiências. Para Certeau,
198

 os populares têm uma forma de usar os 

elementos da dominação, sem que a neguem. Nesse sentido, o caso que envolveu Mercês 
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Ferreira
199

 é uma expressão de como ela e seu pai, Cássio Ferreira, fizeram uso do 

dispositivo jurídico para defender a honra não só de Mercês, mas da família, em 

decorrência de boatos, fuxicos e fofocas que atingiram a todos. 

Cássio Ferreira, brasileiro, solteiro, 49 anos, dirigiu-se à Justiça para exigir 

providências pelo boato, disseminado por Justina, sobre sua filha de 15 anos. De acordo 

com a denúncia, Justina difamava a menina sob denominações como “puta”. A menor, 

devido à injúria, evitava sair de casa, pois o boato chegou não só nas ruas, mas na escola, 

que deixou de freqüentar. Cássio Ferreira afirmou que a ofendida tinha “bons costumes”, 

era “estudante, vivendo em sua companhia, tendo um bom comportamento, por isso achou 

por bem ir a este juízo procurar providências, a fim de essa (sic) senhora deixe de difamar 

sua filha.” 
200

  

Ao proceder à denúncia, o Sr. Cássio Ferreira respaldou-se no princípio da boa 

conduta, ou seja, o quesito honestidade foi utilizado para defender a honra de sua filha 

comprometida pelo boato. Cássio Ferreira defendia sua filha utilizando-se de termos como 

„bons costumes‟, uma „estudante‟, estar „em companhia do pai‟ e presa por um „bom 

comportamento‟, elementos esses coerentes com o permitido a qualquer moça bem 

educada.  

Justina, segundo o inquérito, era solteira, e “vivia amancebada com um senhor de 

nome Flaviano.” 
201

 A intenção do responsável era desqualificar a conduta de Justina e, por 

efeito, também as acusações que ela infligia a sua filha. A imagem da ré deveria ser o 

oposto da sua filha. A acusada era a impura, a solteira que vivia „amancebada‟.  

As conseqüências desse boato, segundo o pai da difamada, era o estado de ânimo de 

sua filha, a vergonha de sair à rua para não ser insultada em público, na frente de suas 

colegas, visto que outra pessoa também a difamava, a mando de Justina. Cássio solicitou, 

portanto, providências da Justiça a fim de que a situação da filha não chegasse a extremos, 

pois na escola o boato se propagava e, em breve, sairia do „meio‟ onde vivia, pois “é [era] 

quase todo de mulheres irresponsáveis, e que veio (...), a saber, disso depois que passou a 

residir ali, que já está a procura de casa para sair do local (sic)."  
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Essa é uma contenda particular, que remete ao cotidiano dos bairros populares de 

Feira de Santana, no qual, nessa época, as casas alugadas para a prostituição e as casas de 

família não estavam separadas. Portanto, havia circulação de mulheres „irresponsáveis‟ e 

as meninas de família que iam para a escola ou para a igreja acompanhadas, mesmo porque 

não se sabia diferenciar quem eram as mulheres de „vida livre‟, pois algumas trabalhavam 

em outras atividades durante o dia e se prostituíam à noite. 

Paterman
202

, em relação ao casamento, fez uma análise sobre o contrato sexual, 

afirmou que ele é uma dimensão suprimida do “contrato social” 
203

 e de sua interpretação. 

A questão exposta refere-se aos problemas deixados pelos teóricos clássicos acerca da 

“incorporação das mulheres e de seus compromissos na sociedade civil, os quais não eram 

reconhecidos pelas discussões contemporâneas.”
204

. Para a autora, existe um silêncio 

acerca do contrato sexual. O contrato original é o pacto sociossexual, mas não foi discutido 

o acordo sexual, então metade do contrato ainda não foi incorporada ao debate. A parte 

omitida foi aquela que se refere às relações entre os homens e as mulheres, sua união. 

Paterman discute o entendimento do casamento como uma forma ou não de contrato. Na 

história não contada, não são mencionados a dominação dos homens sobre as mulheres e o 

direito masculino ao acesso sexual regular a elas, que se dá através do casamento. O 

contrato matrimonial é uma forma de exclusão das mulheres, respaldada social e 

legalmente. A autora considera as modificações existentes na relação entre o marido e a 

mulher. Para ela,  

os maridos não desfrutam mais dos amplos direitos que exerciam sobre 

suas mulheres no século XIX, quando as esposas estavam na condição 

legal. Mas, nos anos 80, esse aspecto da sujeição conjugal subsiste nas 

jurisdições que se recusam a aceitar algum tipo de limitação do acesso de 

um marido ao corpo de sua mulher, negando, desse modo, a possibilidade 

de estupro no casamento.
205

 

 

A união entre o homem e a mulher, disciplinada socialmente, experimentou 

transformações no decorrer da história. As transformações e mudanças no aspecto legal, no 

período em estudo, em Feira de Santana, na perspectiva da boa conduta, as mulheres fazem 

uso desse dispositivo social para serem reconhecidas perante a sociedade, como foi 

discutido no capítulo anterior.  
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Paterman, a partir da fundamentação foucaultiana, argumenta que deu-se novos 

mecanismos de poder, a partir do século XVIII, pois desde o século XVII “um novo 

mecanismo de subordinação e disciplina permitiu que os homens tomassem conta dos 

corpos e das vidas das mulheres”. 206 Para a autora, o contrato original criou uma forma 

diferente de legislação e que “a participação nos acordos reais da vida cotidiana constituiu 

uma maneira moderna de estabelecimento de relações localizadas de poder dentro dos 

campos da sexualidade, do casamento e do trabalho.”
207

. Os mecanismos de poder 

existentes na esfera jurídica e no casamento para legitimar a união foram utilizados para a 

dominação e disciplinarização dos corpos e das vidas das mulheres, a partir das “maneiras 

de fazer” 208 as populares fizeram uso para seu proveito. 

Através da análise das fontes orais, essas „maneiras de fazer‟ puderam ser 

demonstradas. Duas das prostitutas que foram entrevistadas, Dolores
209

 e Robélia
210

 - 

dentre outros entrevistados que conheceram algumas ex-prostitutas - informaram que 

depois de um tempo na atividade do meretrício, elas conheceram homens, seus clientes, 

com os quais se envolveram e casaram. Nos enlaces com homens de distinta posição 

social, camuflavam a vida pregressa da atual esposa, agora „digna‟ segundo os trâmites 

sociais. Nenhum dos entrevistados referiu-se com quem casaram, pois seriam estas 

mulheres de passado „comprometedor‟, visto que estavam, naquele momento, em uma 

posição que não supunha suspeitas. Um dos motivos da não referência das personalidades 

das mesmas seria porque são conhecidas, atualmente, no meio social feirense e tal 

revelação causaria um constrangimento desnecessário às suas famílias, mesmo porque esse 

não é de interesse da pesquisa. 

O importante é o entendimento de que o casamento não servia apenas para manter 

laços socioeconômicos entre as famílias, mas também reforçá-los dentro de um grupo 

racial/étnico, visto o preconceito com indivíduos de “cor”, mas para manter um status 

sobre a honestidade das famílias, de todas as camadas sociais. O matrimônio era uma 

“mudança de fase”, uma passagem da responsabilidade da moça para com uma célula 

representativa da sociedade que se pretendia civilizada. O consórcio entre dois indivíduos 
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de classe social diferente e de raça/etnia distintas e, até mesmo, de um deles com reputação 

comprometida, podia ser um instrumento alterador das posições sociais.  

As histórias de duas das entrevistadas dão o tom dessa discussão. Fátima 

Espínola
211

 e Joaquina Ferraz
212

 são duas mulheres que trabalhavam e ainda trabalham para 

o sustento de suas casas e filhas e filhos. Ambas residem no mesmo bairro, Pau de Légua, 

próximo do bairro Feira VI, vizinhos da Universidade Federal de Feira de Santana (UEFS). 

Em contraste um com o outro, o Feira VI possui uma estrutura de um local de classe média 

ao contrário do Pau de Légua, com suas características rurais acentuadas pelo roçado, no 

fundo das casas, e o transpassar de cavalos e carroças.  

Fátima, natural de Jaguara, distrito de Feira de Santana, casou por duas vezes, teve 

filhos de pais diferentes. Sempre se sustentou e aos seus filhos. Sofreu com a fome, com as 

humilhações nas casas de família onde trabalhou e os maus-tratos sofridos na casa da avó. 

Por conta disso, ela saiu de casa e desde jovem trabalhava para sobreviver: “(...) Saí da 

minha vó não agüentei mais sofrer, fugi, caí fora no mundo, fui trabalhar em casa de 

família, aí depois construí família, me casei, não deu certo no casamento, larguei de novo e 

fui tentar a vida.” 
213

 

No processo de rememoração da sua história, Fátima deixou explícita que o seu 

passado a deixava triste, mas apesar das tristezas e das dores provocados pelo exercício de 

rememoração, havia muita alegria e disposição durante a entrevista. Essas alegrias 

perpassavam suas vivências nas festas, nos sambas e conversas com os amigos, nas 

calçadas comendo “sardinha com farofa” enquanto bebericavam. Namorava e freqüentava 

as festas, mesmo grávida ou na proximidade do parto e amamentava, pois não „dispensava‟ 

um samba. 

Durante a entrevista, explicou e demonstrou que seguia um código e diferenciava o 

certo do errado. Para ela, não se configurava como contrário às normas namorar vários 

rapazes, ir às festas populares, circular à noite na rua, nem mesmo ter filhos com homens 

diferentes. Em uma de suas falas, afirmou que foi morar com um homem, “que eu 

praticamente nem conhecia o homi, só pra criar meu filho, por isso que eu me casei, era 

desse tamanhinho, pequenininho” (sic), e sempre reafirmou no relato que nunca tinha 

seguido um caminho inadequado.  
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Fátima, como outras entrevistadas, dentre elas as prostitutas, comumente ao falar de 

seus relacionamentos, os lugares que freqüentavam e as suas companhias reafirmava que 

nunca chegou a atitudes que ultrapassassem o que ela acreditava ser uma postura correta. 

Esse comportamento revela que as mulheres preocupavam-se com seu comportamento e 

com as repercussões que poderiam ocorrer. Elas estavam, geralmente, no limite entre as 

ações consideradas adequadas e àquelas que, a um passo, poderiam ser transgredidas, ou 

mesmo, chegavam a infringir, como as prostitutas. Fátima chegou a ir a um prostíbulo de 

um amigo para poder sustentar-se: 

É isso mesmo, é ali mesmo [próximo ao Nordestino], fui mesmo, não 

minto não, num vou mentir. Agora tem muitos anos isso, mas eu fui pra 

conseguir esse emprego, eu fui. Agora não cheguei a fazer, praticar nada 

de errado e se eu tivesse praticado eu dizia a você, fiz fia, num vou 

mentir. Porque eu ia mentir pra você, mentir, esconder, não. Deus ta ali, 

Deus sabe de tudo, então eu num fui, agora num cheguei a fazer, se [Deus 

quisesse] eu tinha ido.
214

 
 

 

A fala de Fátima se desenvolve no sentido de que ela se colocou como uma mulher 

que tem elementos de conduta definidos, como a „mentira‟ e a prática da prostituição. 

Considerando a intenção de fazer uso dela, segundo Fátima, que não chegou a fazer, pois 

um amigo havia lhe conseguido um emprego e teria feito sob uma condição que estaria 

acima de sua vontade, mas abaixo de Deus, ela estava desempregada e precisava sustentar 

seus filhos.    

 A entrevistada, Joaquina Ferraz, feirante, assim como sua mãe, relatou que 

trabalhou para uma família em Salvador e foi mal-tratada. Resolveu voltar para Feira de 

Santana, onde teve seus filhos e filhas, morou com alguns homens, mas os mandou ir 

embora, a maioria porque bebiam em demasia. Em resposta aos questionamentos sobre as 

relações das mulheres que ela conhecia, Joaquina respondeu que muitas não suportavam a 

“cachaça” dos companheiros, que resultavam em brigas e violência física e se separavam. 

Relacionamentos se formavam e podiam terminar como os últimos, devido ao uso 

freqüente de bebida e ocorrência de brigas. 

Violência física, discussões, brigas, sambas e festas faziam parte do cotidiano 

dessas mulheres que tinham as suas “maneiras de fazer” e suas táticas, como disse 
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Chartier,
215

 táticas estas que fazem uma releitura das normas e estabelecem suas próprias 

formas e códigos, contrariam a disciplina, mas, sem afastar-se dela. 

 

2.3.2 “Mais vale uma puta assumida que uma mal casada” 

 

A vida das prostitutas é um exemplo de um movimento contraditório entre escolher 

a honestidade e a desonestidade. Mary Silva,
216

 uma de nossas entrevistadas, ex-prostituta 

e, atualmente, dona de um bar (ponto de encontro), no Beco da Energia, zona de 

meretrício, manteve sua família, constituída de um filho, pais, irmãos e sobrinhos, com o 

dinheiro de sua atividade considerada “ilícita”. Segundo ela, era “arrimo de família” cujo 

sustento e o apoio necessário à sobrevivência de muitas pessoas dependiam dela. De olhar 

e voz fortes, Mara deixou explícito que, mesmo envolvida com a prostituição, possuía 

princípios morais e não almejava para os seus familiares o mesmo caminho.  

Em sua vivência cotidiana, embora percebesse aspectos comumente relegados ao 

sexo feminino, como cuidar do outro, ser arrimo de família, ser zelosa e dedicada aos 

mesmos, Mary Silva incorporou à sua identidade características desenvolvidas em todos os 

papéis vividos como prostituta: ora como mãe, filha, irmã, tia, ora como cafetina, ao 

relacionar-se com „suas meninas‟, como ficou impresso no contato com as mulheres que 

trabalham com ela. Nesse sentido, há a consciência do significado de ser prostituta, de 

comportamento considerado imoral e, ao mesmo tempo, a ação de papéis “mais 

apropriados” ao ambiente familiar, como acreditam as pessoas “de moral”. Ambas as 

posições não se excluem, mas são vivenciadas de forma simultânea e, contraditória perante 

o discurso moralista, que se pretende generalizante e excludente de dois lugares, como no 

exemplo de Mara, de desonesta, por ser prostituta e cafetina, e de honesta, como filha, irmã 

e mãe. 

Mulheres como Zilda não tinham suas vozes legitimadas por não atuarem dentro da 

norma. No entanto, as demandas de mãe, esposa e mulher podiam ser exercidas em outra 

legalidade, de forma a criar estratégias para garantir um lugar que, mesmo não sendo no 

„seio‟ da sociedade, seria nos grupos que se diferenciavam e criavam regras, valores e 

códigos que os identificavam. A prostituição era um dos lugares que desautorizava as 
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mulheres a falarem do cotidiano, de suas experiências e mostrarem o contexto de suas 

vivências. Como suas noções de moral eram diversas do código vigente, esse contexto 

precisa ser considerado para entender as várias nuances que perpassam as suas vidas.  

Em uma das falas de duas entrevistadas, uma ex-prostituta
217

 e uma ex-secretária
218

, 

que atualmente é dona de casa, expressaram, em uma frase, que a moral é ressignificada: 

“Mais vale uma puta assumida, do que uma mal casada”. É mais valoroso ser verdadeira e 

assumir o exercício do meretrício e não usar de engodo, do que mostrar-se cotidianamente 

como uma mulher honrada, ao manter-se um casamento “bem estruturado”, e esconder a 

prática do adultério.  

As prostitutas eram representadas e vistas como uma chaga na sociedade, que 

deveria ser extirpada a qualquer custo, mas elas, na prática, com seus familiares e filhos, 

também assumiam outras identidades como mães, filhas e esposas. Dessa forma, 

reproduziam o mesmo código que, em outros contextos, as excluíam. Nesse sentido, a 

hibridação entre os elementos normatizadores e a prática contrapõe-se ao código instituído. 
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3. PRINCESA DO SERTÃO: HISTÓRIA E POLÍTICA NA VIDA 

COTIDIANA 

 

O espaço e tudo o que o compõe participam, interferem e, até, em alguns momentos 

definem os processos de construção  das relações sociais e as regras que norteiam a vida de 

uma comunidade. No universo desta pesquisa é pertinente perceber, mesmo que 

superficialmente, que elementos sociais, físicos e econômicos marcaram a cidade de Feira 

de Santana: quais os eventos que promoveram o processo de ocupação e uso do município? 

Que movimentos espaciais e sociais fizeram os seus moradores no período em estudo?  

É notória a interferência dos interesses socioeconômicos na vida das mulheres da 

Princesa do Sertão. Com o tempo, os locais de prostituição tradicionais foram transferidos 

para outras áreas mais afastadas das residências das famílias das classes média e alta, no 

qual os freqüentadores, consequentemente, também foram substituídos, como as 

autoridades e homens que tinham posses, dentre outros fatores historicamente registrados.  

 

 

3.1 Urbanização e industrialização na pacata “princesinha” 

 

A cidade cresceu, sim, mas perdendo um bocado na 

razão do nome, da exuberância. A sorte fizera dela 

ponto de encontro baiano entre o sertão e o litoral
 

219
 

 

“Há quem diga que tempos bons eram aqueles da 

primeira metade do século passado. Na verdade, os 

tempos atuais nos oferecem uma vida mais 

confortável, mais sadia e com uma visão sempre 

futurista em relação ao progresso no seu veloz 

trajeto. Mas, de muita coisa sentimos falta ou, pelo 

menos, muita saudade: a paz, a tranqüilidade e o 

relacionamento afetivo entre as famílias.” 
220
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A saudade expressa sobre Feira de Santana estava presente nos relatos daquelas (es) 

que viveram na cidade. O autor do livro “Feira no século XX” descreve particularidades da 

região em que ele viveu no início do século XX e comenta sobre sua percepção acerca dos 

acontecimentos ocorridos nos fins do mesmo século e início do XXI. A Princesa do 

Sertão,
221

 a partir da segunda metade do século XX, foi alvo da política nacional de 

descentralização econômica, cujo objetivo era desenvolver o país. Para tanto, um dos 

empecilhos foi a existência de dois brasis, um arcaico e um moderno. As regiões nordeste e 

norte representavam o Brasil arcaico, sustentado pela atividade agropastoril e dependente 

das regiões Sul e Sudeste
222

. 

Entre as décadas de 1960 a 1980, as autoridades municipais objetivavam construir 

uma cidade desenvolvida, equitativa com as regiões Sul-Sudeste do Brasil, nas quais já 

possuíam uma indústria em desenvolvimento. De acordo com os objetivos do governo 

militar, em expandir a indústria para o nordeste do país, foram aproveitadas as condições 

da cidade de Feira de Santana para a implementação do Centro Industrial do Subaé, que 

desencadeou uma crescente urbanização.
223

 

A cidade de Feira de Santana, entretanto, continuou marcada pela contradição entre 

o arcaico e o moderno. A tão sonhada industrialização nas décadas de 60 e 70 não interagiu 

com toda a sociedade feirense, que se identificava e era identificada como cidade 

comercial, de passagem e ponto de parada de viajantes que transitavam de um canto a 

outro do país. A retirada da Região Nordeste da condição de atraso perpassou o discurso 

dos comerciantes, fazendeiros e políticos, expresso nos jornais e nas atas da Câmara de 

Vereadores do município. 

Entre 1967 e 1971, Feira de Santana foi governada por João Durval 

Carneiro. Desde o período de sua campanha eleitoral, prometera que tudo 

faria para promover a industrialização da cidade, dotando-a da 

infraestrutura necessária para atrair as grandes indústrias. Assim, 

recebendo o apoio dos governos federal e estadual, nos dois últimos anos 

da década de 60, a cidade foi beneficiada com a instalação de serviços e 

instituições que a tornariam atrativa para o segmento industrial. Naquele 

momento, ensaiava-se uma nova imagem para Feira de Santana, buscava-

se dotá-la de características capazes de defini-la como uma cidade 

industrial.
224
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O fenômeno da industrialização pelo qual vivia a cidade era controverso. Ele foi 

causa ou conseqüência da urbanização? Um fato natural ou forjado por um programa 

“obrigatório”, que envolvia todo o Nordeste? Seria conveniente arriscar uma possível 

descaracterização da cidade? O processo de industrialização feirense vinculava-se ao 

ensaio de características industriais para a cidade, mas o que prevaleceu foi uma imagem 

comercial e civilizada. Para Freitas,
225

 o processo de urbanização da cidade de Feira de 

Santana foi decorrente da industrialização. A partir da análise de Santos e Freitas, o 

processo industrial, além de não se vincular ao comércio local e à atividade agropastoril, se 

voltou para fora da região. A partir dessas perspectivas, é possível afirmar que não houve 

benefícios sociais para a população, haja vista a ocorrência de um desenvolvimento urbano 

desassociada do processo de industrialização, pois este teve caráter terciário, comum nos 

países periféricos dependentes do capital estrangeiro
226

. 

Nesse momento, ocorreu um grande movimento populacional, principalmente de 

mulheres, que não foram absorvidas nos postos de trabalho nas indústrias. Como se vê, não 

bastava industrializar a cidade e promover reformas públicas: era preciso alçá-la para além 

do seu crescimento econômico, a qualquer custo. Na década de 70, os discursos de 

crescimento industrial eram acompanhados de discursos do progresso, da civilidade e da 

moral. Esses aspectos foram contemplados nas fontes jornalísticas, nas normas sociais 

(Código de Posturas Municipais, 1967),
227

 de forma a acentuar a imagem de Feira de 

Santana como cidade civilizada, portanto, ordenada.  

A urbanização proporcionou novos contornos à região feirense. No final da década 

de 60, os bairros populares foram afastados do centro da cidade e se desenvolveram na 

parte externa do Anel de Contorno Rodoviário. Nas décadas de 70 e 80, foram aprovadas 

as construções de conjuntos residenciais que obedeciam às políticas habitacionais 

brasileiras definidas pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e Banco Nacional de 

Habitação (BNH), através da Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, que objetivava sanar o 

déficit habitacional devido ao crescimento urbano.
228
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 Figura 3: Um dos primeiros mapas de Feira de Santana e seus municípios.  

 Fonte: IBGE – Feira de Santana, 2009. 

 

Na cidade, não há sinais de que essa modernização se efetivou atualmente, como 

foi projetada pelo grupo dominante, mas no transcorrer da história foi construída uma 

representação da mesma cujo espaço foi delineado de forma subjetiva. Isso ocorreu através 

de discursos que buscavam configurar uma apresentação moderna, condizente com o 

período vivenciado
229

 mais afastada dos costumes rural e mais próxima dos urbanos. Essas 

transformações ocorreram desde o final do século XIX e se intensificaram a partir de 1960, 

com investimentos para a modernização seguindo os ditames nacionais.  
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 Figura 4: Mapa atual de Feira de Santana. 
   Fonte: IBGE – Feira de Santana, 2009. 

 

Após a Segunda Grande Guerra, o desenvolvimento das nações passou a ser um 

ponto importante nas discussões internacionais. A industrialização associou-se à 

perspectiva do desenvolvimentismo, como se fossem sinônimos. A CEPAL – Comissão 

Econômica para o Planejamento da América Latina – identificou que nas nações atrasadas 

o problema era a grande produção agrícola primária e exportadora, a falta de organização 

na força de trabalho, o desemprego e a relação comercial de desvantagem entre os países 

centrais e periféricos.
230

  

A análise das propostas da CEPAL para os países da América Latina mostrava a 

contradição entre as soluções sugeridas e a sua aplicação, pois o desenvolvimento 

industrial foi financiado pelo capital estrangeiro pertencente às economias centrais. Dessa 

forma, o discurso desenvolvimentista velou uma prática que gerou uma nova forma de 

dependência: a financeira
231

. As regiões anteriormente marginalizadas, fora do 

desenvolvimento econômico almejado pelo país, foram incentivadas a fazer parte de um 

novo quadro de orientação econômica. Ao Nordeste, foi dada a função de fornecer serviços 

complementares às atividades dominantes da região Centro-Sul do país. O crescimento 

industrial favoreceria o dinamismo do país, elevando-o para o mesmo nível das outras 
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nações. No governo de Juscelino Kubitscheck, a ideologia da CEPAL foi aceita e 

implantada, com o avanço da indústria automobilística, siderúrgica e de mecânica pesada. 

Para o Nordeste, o setor industrial seria o suporte para a saída do atraso econômico 

e social, ao suprir “os anseios coletivos de uma população carente por melhorias 

sociais”
232

. Segundo Santos, a industrialização em Feira de Santana fracassou menos pela 

quantidade de empregos gerados e mais pela desvinculação da indústria com as demandas 

da cidade, ou seja, ser voltada para fora da mesma, ter pouca inserção de mão-de-obra e 

não promover o bem-estar da população feirense.  

O objetivo era promover a indústria na Bahia e em outros estados no Nordeste, 

como Ceará e Pernambuco, porque eles estavam no mesmo patamar de importância no 

cenário internacional. A industrialização concentrada na Região Metropolitana de 

Salvador, com o Centro Industrial de Aratu propiciou tensões sociais com o aumento 

demográfico, pois não estava para receber um grande contingente populacional o que 

motivou uma acentuação da marginalidade, da mendicância, do desemprego e de 

subempregos. A solução era desconcentrar o desenvolvimento e criar uma nova zona 

industrial para que a migração se desse em outras direções. Feira de Santana apresentou 

condições favoráveis para essa empreitada, mas a implantação de indústrias a favor dos 

ditames da política nacional não favoreceu a cidade com novos postos de trabalho, mesmo 

gerando riquezas para a região:  

A urbe progredira, deixara de ser uma pacata cidade sertaneja, cuja 

imagem estava associada à estagnação, à quietude, à pobreza e à seca. 

(...). A Princesa do Sertão, contraditoriamente, tem sua identidade 

deslocada, não mais seria a urbe sertaneja; a se consolidar a partir de 

então, a urbe do progresso, da modernidade. 
233

 

 

A imagem da cidade associou-se a um padrão de modernidade que estava em 

desenvolvimento na região em decorrência da implantação de uma zona industrial. Na 

década de 60, intensificou-se o incentivo federal e estadual a empresas que tivessem 

interesse em se instalar na cidade, com vistas a garantir uma industrialização vinculada ao 

comércio e ao setor agropecuário, base econômica da região, pois ao gerar empregos, 

atrairia imigrantes da capital e potencializaria o mercado consumidor. 
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3.2 Um discurso moralista: as veredas da Princesa do Sertão  

 

Um breve olhar sobre a cidade, em nossos dias, é possível perceber as grandes 

transformações estruturais sofridas, principalmente nas ruas e nos becos tomados pela 

expansão comercial. Não há, nos relatos, quem não mencione os becos, as ruas e as 

travessas impróprias que serviam de passagem para os transeuntes: 

Uma coisa muito importante na época era o nome das travessas que 

cortavam uma rua, conhecidas como becos. O Beco do Mocó teve esse 

nome porque era ali que os caçadores vendiam os mocós, então muito 

apreciados. O Beco do Recreio era assim chamado, porque era ali que os 

casados procuravam as mulheres mais reservados entre as prostitutas. O 

Beco do Bom e Barato era o sentido extremo do recreio: mulheres 

desclassificadas. O Saco do Bode era uma ruela de vinte metros e no 

fundo, pequeno círculo de casinhas. O Beco do Amor ficava entre dois 

muros: de um lado, o campo de futebol Leolindo Ramos; do outro, o 

muro do Coronel Tertuliano Almeida; local ermo, pouco iluminado, 

excelente para os namorados.
234

 

 

Feira de Santana deveria se tornar a segunda capital da Bahia, e se tornou. Com 

incentivos fiscais do estado e do governo federal, empresas foram atraídas para a cidade, 

que se beneficiava da posição geográfica estratégica de ligação entre o Norte-Nordeste do 

Brasil e as regiões Sul-Sudeste, mobilizando um alto contingente populacional que se fixou 

além do anel de contorno da cidade.
235

  

Os postos de trabalho no setor secundário não absorveram significativamente a 

população urbana, que recebeu os migrantes do campo atraídos pelas facilidades de 

transporte, comunicação, emprego e valores culturais urbanos. O fator crescimento 

populacional foi importante a partir dos anos 50, devido às melhorias das condições 

médico-sanitárias que provocam o aumento da natalidade e diminuição da mortalidade, o 

que desencadeou o crescimento da população.
236

 Dados do IBGE demonstram que o setor 

agropecuário foi mais ocupado do que o da indústria de transformação. Na década de 80, 

em relação à década de 70, ocorreu o crescimento nos setores do comércio de mercadorias, 
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prestação de serviços, transporte e comunicação, atividades sociais e administração 

pública.
237

 

Não bastava industrializá-la e promover reformas públicas, o objetivo era dinamizar 

a cidade para além do seu desenvolvimento econômico. Seu crescimento deveria ocorrer 

em paralelo ao país. Na década de 60, quando o regime militar foi implantado, os discursos 

de crescimento industrial, acompanhados do discurso do progresso, da civilidade e da 

moral se tornaram mais visíveis. Esses aspectos foram identificados nas fontes 

jornalísticas, nas normas sociais (código de posturas), de forma a acentuar a imagem de 

Feira de Santana como cidade civilizada e ordenada. Apesar dos discursos que propagavam 

o seu glamour, em contraposição a esses ideais, também há notícias que mostram o 

descaso que ela sofria com a falta de segurança pública, sem iluminação adequada e ruas 

desordenadas. 

O desenvolvimento industrial de Feira de Santana foi marcado por suas 

características histórico-estruturais. O comércio é, tradicionalmente, a principal atividade 

econômica e esta não foi sobrepujada pelas atividades industriais. A implantação do CIS
238

 

foi resultado de incentivos governamentais, reflexo de uma política nacional de 

descentralização industrial
239

. Simões
240

, ao comentar sobre a obra de Eurico Alves, diz 

que este valorizou a vida rural na cidade feirense onde nasceu. Para muitos a modernidade 

pode ter desestruturado o esplendor do campo, pondo fim a uma época onde a moralidade 

presidia a tudo e que os novos tempos foram marcados, sobretudo, por uma vida mais 

urbana, onde a ânsia de enriquecimento e a avidez do ganho rápido tornaram-se 

preponderantes. Essa expansão já ocorria desde a década de 30 e os escritos de Eurico 

Alves
241

 falavam da diminuição dos aspectos interioranos da cidade e da alteração dos 

contornos da moralidade, tentava, através da escrita, valorizar o espaço rural ao acentuar 

seus aspectos positivos, mas esse crescimento era para o grupo dominante o grande 

alicerce para a civilidade.  
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O Plano de Desenvolvimento Local e Integrado (PDLI) propunha valorizar o 

município de Feira de Santana, apesar das orientações nacionais, de substituir a política 

industrial pela de produtos. Ou seja, a indústria deveria suprir a região com produtos, 

muitos deles importados de outras regiões do país, mas o modelo de desenvolvimento 

industrial da cidade tornou-se de função complementar em relação ao estado e, ao Brasil. 

Essa alteração correspondeu a uma produção industrial voltada para o mercado externo, 

especializado em produtos de capitais e intermediários, incompatíveis com o mercado 

consumidor feirense
242

. 

O primeiro PDLI, publicado em 1968, continha metas e objetivos que deveriam ser 

alcançados a partir da década de 70. A revisão desse documento foi realizada em 1977, 

“com um balanço oficial do significado e comportamento do Centro Industrial do Subaé 

(CIS) nos primeiros tempos de seu funcionamento.” 
243

 Sobre o planejamento do CIS, 

Freitas afirma ser esse um projeto construído a partir da perspectiva econômica, sem 

priorizar as questões sociais e ambientais, nem foram consideradas as indústrias pré-

existentes, que tinham caráter primário, em relação a seus produtos, e eram dispersas, o 

que deixou de lado a história anterior
244

. As indústrias existentes em Feira de Santana antes 

dos incentivos eram de caráter tradicional, com atividades pouco especializadas, ainda de 

cunho manufatureiro, e o que se almejava era a instalação de indústrias dinâmicas que 

produzissem bens de capitais e intermediários. 

Após anular concorrências que atentavam contra os interesses populares, 

a URBIS, sob a presidência do professor Joselito Amorim, realizou a 28 

do findante, a terceira concorrência para a construção de um bairro 

operário nesta cidade, com oitocentas casas... Em entendimentos 

mantidos com o Prefeito João Durval Carneiro, o professor Amorim 

declarou que a URBIS brevemente estará empenhada na construção de ou 

o bairro proletário, nesta cidade, também com oitocentas residências 

populares.
245

 

 

A política industrial foi, ainda, fator de atração de migrantes e da expansão urbana 

em seu aspecto quantitativo e não qualitativo, pois a cidade cresceu sem infra-estrutura 

adequada. O que chamou a atenção foi a preocupação do prefeito prepará-la para receber 

os funcionários e suas famílias. O prefeito Joselito Amorim, em 1968, empenhou-se na 

construção de habitações na cidade e na realização do Centro Social João Marinho Falcão 
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para benefício do operariado, na região do bairro Cruzeiro, onde “terá assistência médica, 

dentária, recreação.” 
246

 

O ideal de desenvolvimento foi construído em consonância com as medidas 

públicas implantadas, como exemplo do Código de Posturas Municipais
247

 publicado em 

janeiro de 1967 (Lei n.518), que pretendia estabelecer regras de cunho progressista, no que 

diz respeito à organização da saúde pública, controle social e disciplinarização do meio 

urbano. Dessa forma, se determinava que o “médico do município e seus prepostos terão 

livre ingresso, mediante as formalidades legais, em todas as habitações, particulares ou 

coletivas, como em todos os estabelecimentos comerciais ou industriais e repartições 

públicas” 
248

. O desenvolvimento urbano estava atrelado aos discursos médico-científicos, 

para manter a salubridade da cidade e ajudar no desenvolvimento comercial. Sobre as 

habitações em geral, o Art. 213, parágrafo único, adverte: “Segundo a informação do 

médico, o prefeito concederá ou negará o habite-se.” 
249

 

O ideal progressista também estava vinculado à moral e à veiculação das notícias, 

como a de Claudemiro Campos Suzart
250

 sobre o avanço, a moral e as finanças de Feira de 

Santana, promovidos pelo ex-prefeito José Marinho Falcão. Suzart o elogiava, da mesma 

forma que ressaltava a capacidade administrativa do prefeito em exercício, Arnold Ferreira 

da Silva: “O IBGE, constantemente, se entusiasmava com o progresso de Feira de Santana, 

com o seu prefeito, Arnold Ferreira da Silva.” 
251

 O “futuro grandioso” de Feira de Santana 

estava relacionado ao seu desempenho econômico, associado à moralidade e à competência 

administrativa. Muito antes do regime militar, os ideais de progresso e civilização já 

estavam presentes nesses discursos que, após 1964, foram fortalecidos com o aumento do 

policiamento, o controle das ruas no centro da cidade e a divulgação sobre o 

comportamento dos jovens.  

Um quarto de engrenagem administrativa do município de Feira de Santana já 

passou diante dos nossos olhos, de nossa compreensão e de nosso bom senso. 

Vimos Feira de Santana moralmente, financeiramente, se apresentando, ao 

público da Bahia e do Brasil como uns municípios respeitáveis, progressistas e 

futurôso. (sic) 
252
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O projeto progressista dos militares estava focado dentro dos setores econômico e 

político. Periódicos, como o jornal Folha do Norte, foram espaços utilizados para elevar a 

imagem de Feira de Santana “à grande cidade do interior baiano”, e nesses construiu-se 

uma representação da ditadura militar como necessária à realidade nacional e feirense, 

como condição indispensável ao seu desenvolvimento econômico, social e político
253

. A 

construção do ideal de civilidade foi herdada, segundo Miranda, de anos anteriores ao 

golpe militar e foi acentuada pelos interesses de um regime político autoritário.  

Assim, ao mesmo tempo em que se consolidava a imagem de Feira de 

Santana como „Princesa do Sertão‟, alentando o sonho de prosperidade da 

elite feirense, agropecuarista e comercial, forjava-se também uma 

identidade local comprometida com a noção de „grande tranquilidade‟ 

que reinava na cidade, que caminhava ao destinado progresso aos moldes 

americanos. Nesta representação, não havendo supostas resistências à 

ditadura militar, o modelo norte-americano de vida, os investimentos dos 

EUA, em diversas localidades do país, constituir-se-iam como elementos 

legitimadores do regime e de identidade da grande cidade do estado 

baiano, em segundo lugar em população e desenvolvimento, perdendo a 

primeira posição para Salvador.
254

 

 

Percebe-se a contradição entre o que se quer implantar e a realidade feirense, pois o 

projeto modernizador foi pensado a partir das demandas externas à cidade e não com base 

nas especificidades da região, tanto no período da Primeira República como durante o 

regime militar. A afirmação de Miranda sobre a suposta não-resistência do modelo dos 

militares ficava suspensa, à primeira vista, por contradizer a realidade da cidade.  

O discurso proferido pelo presidente Castelo Branco foi ouvido em 5 de março de 

1967, na cidade de Feira de Santana, na oportunidade de uma palestra sobre “A Revolução 

e o problema Habitacional”. O foco foi acerca da preocupação sobre a construção de 

habitações adequadas para o povo e os elogios feitos pelo presidente em relação à cidade: 

Dois motivos me trazem a esta cidade: um administrativo, para verificar 

as verbas que empreguei no trecho entre Salvador e Feira de Santana; e o 

outro o de um oficial do Exército desejoso de conhecer a cidade que 

Juracy Magalhães disse ser um centro cívico de resistência 

democrática.
255
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O professor Joselito Amorim relembrou, também, a resistência desenvolvida, neste 

município, contra a subversão, o que impediu que a cidade se tornasse comunista: 

Se 1963 até o dia 1º de abril de 1964, quando a subversão tentou, ainda, 

realizar um movimento nesta cidade, Feira de Santana viveu clima de 

extrema tensão. Era um verdadeiro inferno com a ação ostensiva e 

ameaçadora dos pregoeiros de Brizola e Arrais... A presença em posição 

de mando, de elementos, as ameaças, a existência de um corpo de guardas 

municipais formado de elementos totalmente estranhos (...).
256

 

 

A industrialização impulsionou a urbanização durante as décadas de 60 a 80, mas 

este processo e os propósitos de saneamento e ordenamento ficaram restritos aos discursos. 

Os bairros populares, fomentados pela política habitacional, não receberam a infra-

estrutura adequada à sua dimensão e à quantidade de pessoas que ali habitavam. O trânsito 

no centro da cidade não obedecia às regras estabelecidas; carros, carroças e montarias 

circulavam cotidianamente, dando a dimensão entre o choque do moderno com o antigo, o 

que se quer ajustar e o mal resolvido. 

O anseio de progresso não era só executar o desenvolvimento industrial, mas 

amenizar a imagem de uma região conhecida como centro de pecuária, o que permitiria 

deixar de ser vista não apenas como “porto rodoviário, obrigatório, a que se referem os 

estudiosos de geografia econômica.” 
257

 Para tanto, a preocupação com a infra-estrutura da 

cidade era um pensamento associado ao fator de industrialização: 

Tudo isso nos autoriza, senhores vereadores, à previsão que, com a alma 

festa, solenemente faço, de que em breve tempo Feira de Santana será um 

dos maiores centros industriais do Nordeste, eis que para tanto, está hoje 

capacitada a nossa comunidade. Industrialização pressupõe infra-

estrutura.
258

 

 

A modernidade pretendia encontrar no seu próprio projeto as causas de seus 

insucessos. Na década de 60, sentiam-se as conseqüências de um projeto civilizador que 

não se consolidou de fato, que foi o da Primeira República. Os esgotos a céu aberto e a 

falta de saneamento nos bairros existiram até a segunda metade do século XX; as normas 

públicas para o comércio e a passagem do gado foram impostas, sem diálogo com a 

população e, menos ainda, sem o propósito de educá-la. As imagens dos populares, 

representadas pela figura do vaqueiro e do sertanejo, sofreram tentativa de serem 
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suplantadas pelas imagens de uma elite letrada e bem educada. São as “maneiras de 

fazer”
259

 ou mesmo a sua não-adaptação ao ritmo de vida que se quis implementar, como 

as carroças e os cavalos continuavam a transitar pelas ruas e avenidas, “atrapalhando” o 

tráfego dos carros.  

 A modernidade chegou através dos discursos, da industrialização, da urbanização e 

da periferização dos bairros populares, adequados aos ditames nacionais que pregavam a 

ordem e o progresso. No dizer do personagem de Sodré, Antão, um negro que se 

considerava mulato, a industrialização era necessária a qualquer custo e o “cacete-

armado”
260

 chegou com a revolução. Ao se referir a outro personagem, Lulu do Boi, Antão 

afirmou que: 

hoje se diz capitalista moderno e vive falando em transformar a cidade 

em zona industrial... Tem cacete – armado do casamento, do parentesco, 

do compadrio, do progresso a qualquer custo. E agora estamos na fase em 

que os gringos se reaparelham para o cacete-armado multinacional.
261

 

 

Foi noticiado no Folha do Norte que a industrialização foi vitoriosa e que o prefeito 

João Durval conseguiu um vertiginoso crescimento para a cidade e a possibilidade de 

fixação da economia com ilimitado progresso. É pertinente, então, comparar essa notícia 

com uma publicação no mesmo ano, 1970, que criticava um ato do governo João Durval 

Carneiro, de construir obras públicas sem sentido para o público, o que agravava mais a 

situação caótica, por ser de relevada grandiosidade. Nos jornais de 1973, são muitas as 

notícias que registravam a favelização na cidade: “Nos trilhos da Via Férrea Federal Leste 

Brasileiro... estão vivendo inúmeras famílias, na maior promiscuidade, sem as mínimas 

condições sociais, dando lugar à marginalização e ao surgimento de uma favela.” 
262

. No 

mesmo periódico, da notícia sobre a política da época, onde foram enaltecidas as glórias do 

processo de industrialização:  

“Vitoriosa está, portanto, a política de industrialização do prefeito João 

Durval, que representa possibilidade de vertiginoso crescimento para 

Feira e de fixação definitiva de nossa economia, dando ao município 

possibilidades ilimitadas de progresso.” 
263
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Evidencia-se o fracasso da industrialização e o processo de urbanização de caráter 

terciário e sem preocupação social. Outras notícias relatavam as más condições das ruas de 

Feira de Santana e revelavam o contraste entre o que foi divulgado e o que foi implantado. 

Não se considerou a lógica da geografia, pois o CIS se posiciona na parte sul da cidade, de 

onde os ventos alísios levam a poluição para a mesma. A melhor localização seria ao norte, 

porém ficaria perto apenas da BR 116 Norte, diferente da região sul, que abrange mais 

rodovias.
264

 

Os governos militares estavam centrados no desenvolvimento da infra-estrutura da 

cidade, reafirmação dos valores moralistas e da ordem, como princípios para a formação de 

cidadãos. Os discursos foram alardeados através dos meios de comunicação em direção a 

todos os feirenses, mulheres e jovens. Em notícia no Folha do Norte, no sexto aniversário 

da “Revolução” de 1964, o objetivo dos militares foi reafirmado com a divulgação das 

idéias de preservar as ruas, os serviços públicos e as escolas da subversão. Informava sobre 

seus bons frutos, porém existia necessidade da vigilância porque ainda havia muito a se 

organizar e ordenar. O perigo para eles não estava nas bombas, nos seqüestros e, sim, em 

agitadores de ontem que hoje se faziam de “bom moço” e se infiltravam, na espreita, 

agindo com cautela. 

A subversão não desapareceu nem desistiu. Está viva, contando com 

complacência dos que não se querem comprometer, dos que não têm 

limites à ambição política, dos indiferentes... os perigos que rondam a 

Pátria são maiores do que se podem imaginar. Daí o cuidado que se vem 

tendo na escolha dos candidatos ao governo dos Estados, cuidado que se 

deve estender à indicação dos futuros prefeitos municipais.
265

  

  

 Notícias sobre a urbe foram constantes nos jornais, em setembro de 1973, após 

todas as exortações à infra-estrutura adequada à cidade. Notícias como “Ruas intransitáveis 

e a falta de suporte para resolver os problemas” foram muito freqüentes, pois as chuvas e 

os veículos cavaram nas vias sem pavimentação uma seqüência intransponível de crateras. 

Foi informado que a Surperfeira
266

 não podia realizar, imediatamente, a recuperação dessas 

ruas, porque não dispunha de máquinas para um trabalho de tão grandes proporções.
267
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Quanto à educação e à saúde, formaram-se, de acordo com a conjuntura econômica 

nacional, um ensino para qualificação de mão-de-obra e postos de saúde para a assistência 

à população. Instituições de ensino foram implementadas com o intuito de preparar a 

população para ocupar cargos em novos espaços, como a indústria; tem-se o investimento 

na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), o SENAI, que formavam mão-de-

obra barata e qualificada 
268

. Em dezembro de 1973, “o Ministério do Trabalho e 

Previdência Social firmou convênio como Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e com o Banco Nacional de Habitação (BNH) para o treinamento, em todo o país, 

de 50 mil trabalhadores.”
269

 Esse convênio buscava valorizar a mão-de-obra em nível 

nacional e, principalmente, qualificá-la para o setor de construção civil no Norte-Nordeste. 

 A política do governo militar engendrou seus poderes em diversas instâncias da 

vida feirense. É nesse período que os intuitos desenvolvimentistas se acentuam. Desde o 

golpe, as idéias sobre o desenvolvimento, a segurança e o saneamento da cidade e a 

preservação da boa moral e educação dos jovens foram acentuadas. O progresso esteve 

relacionado à industrialização, à educação e à organização do espaço público: “Aos novos 

dirigentes, abrimos o nosso crédito de confiança que deverá ser também de todo o feirense 

e da região”,
270

 essas palavras foram dirigidas aos futuros prefeitos de Feira de Santana, 

que os incentivavam a prosseguirem, mas parabenizavam, em especial, o prefeito Newton 

Falcão.  

No romance de Sodré,
271

 o personagem principal, Antão, um cirurgião-dentista, 

conta como a cidade de Feira de Santana se transformava a partir do golpe militar. Para ele, 

tratou-se de uma revolução. “E como restasse um tanto da velha inquietação, precavia-se 

com giz e Jesus-Maria-José, exatamente como tinham feito todos os moradores naquela 

manhã de junho de 1964”.
272

 Das transformações urbanas à chegada do capelão, no livro 

“O bicho chegou a Feira”, a história é contada de forma cômica e bem representativa de 

uma época com mudanças em todos os setores da vida feirense. Bem como Eurico 

Alves
273

, Antão fala com pesar do novo cenário no qual Feira de Santana foi projetada: “A 

cidade cresceu, sim, mas perdendo um bocado na razão do nome, da exuberância da feira 
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do gado e produtos da roça. A sorte fizera dela ponto de encontro baiano entre o sertão e o 

litoral” 
274

. 

O golpe militar teve como uma das conseqüências para a cidade a saída de 

Francisco Pinto de seu cargo de prefeito. Segundo Miranda, o jornal Folha do Norte 

noticiou que o prefeito havia renunciado e que 

(...) são de estarrecer os comentários que tomaram conta dos quatro 

cantos da cidade de que o ex-prefeito vai renunciar o cargo de prefeito da 

Comuna! E eu pergunto: ele, o Ícaro foi quem criou, com as suas próprias 

mãos, juntamente com o PSD, o clima que lhe custou o despejo do poder 

e a sua prisão pela fôrças revolucionárias do nosso glorioso Exército, que 

pôs fim à baderna, ao pandemônio, à corrupção e outros bichos-de-pé. 
275

  

 

Este foi substituído por Joselito Amorim que tomou posse no mês de maio e os 

outros prefeitos que o sucederam estavam comprometidos com os ideais 

desenvolvimentistas do governo federal:  

Depois do mandato de professor Joselito Amorim (05/1964 a 01/1967), o 

Dr. João Durval Carneiro elegeu-se prefeito pela ARENA e ficou no 

poder até 1971. O senhor Newton da Costa Falcão venceu as próximas 

eleições, mantendo sempre a cidade sob égide da repressão. Muitos 

estudantes e profissionais liberais foram acusados e presos por subversão. 

Dentre eles, ex-professores da Universidade Estadual de Feira de 

Santana.
276

 

 

 A censura também foi um dos instrumentos dos militares a favor da ordem: “O fato 

é que os militares tomaram o poder, estão dando as cartas agora” 
277

. A vida da cidade 

feirense foi vigiada e as ideais de ordem foram implantadas nas representações do espaço, 

do povo e do movimento estudantil que foram reproduzidos e ganharam status de verdade. 

Os locais onde os jovens poderiam freqüentar também foram alvo de deliberações: 

O juiz da Vara Crime e de menores desta cidade baixou portaria exigindo 

dos oficiais de justiça e comissários de menores rigorosa fiscalização nas 

boates, bares, cabarés, clubes, cinema, que estão sendo freqüentados, 

embora haja a proibição por menores com a facilidade dos proprietários. 

Os oficiais e comissários agora estão também autorizados a apreender, 

proceder investigação, fiscalizar os menores em regime de liberdade 

vigiada, prender os abandonados e levar à presença do juiz, inclusive, 
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denunciar as ocorrências por escrito ao promotor público a fim de que o 

mesmo promova as ações judiciais cabíveis.
278

  

 

 Outra notícia, que evidencia a preocupação com a formação e o destino dos jovens 

aos moldes da civilidade, foi a fiscalização em lugares de diversão, como os cabarés. Foi 

um trabalho de vigilância e regulamentação dos espaços que os jovens freqüentavam. Os 

jornais chamavam a atenção das autoridades para que eles sejam mais atenciosos com os 

menores. 

 O prefeito João Durval Carneiro, na década de 70, ao discursar sobre o Plano 

Integrado de Feira de Santana exaltou os atrativos econômicos da cidade e o anseio ao 

progresso. Ele ressaltava a necessidade de infra-estrutura e elaboração de um projeto 

esgoto-sanitário e, paralelo a essas propostas, estava  

(...) o intuito de melhorar a quantidade e a qualidade do ensino, criando 

mais centros de estudos e aperfeiçoando os professores, por 

demonstrarem uma preocupação com o ensino primário (incentivo) como 

também do ensino médio e superior, que quer transformar em um dos 

melhores do Brasil.
279

 

  

 O apelo pela moralização dos costumes era intenso, como no lançamento da 

Revista Fatos e Fotos, noticiado pelo Folha do Norte, sob o título “Erotismo”, que 

condenava a pornografia:  

A revista „Fatos e Fotos‟, de abril deste ano, publicou que, no salão da 

Mutualité em Saint-Germain-des Pres, um punhado de homens de 

responsabilidade, imbuídos no mais alto princípio de moralização, lançou 

uma campanha pela virtude, declarando guerra aos partidários da 

pornografia e das drogas.
280

 

 

 O erotismo e tudo aquilo que falasse e mostrasse imagens sobre a sexualidade, era 

considerado como imoral. Nos jornais, as notícias que discorreram sobre o sexo eram 

restritas as pessoas ou instituições que possuíam autoridade para se referir ao assunto, 

porém de forma coercitiva e não informativa. Essa autoridade era proveniente de um saber 

que estava acima das pessoas comuns. Falar, ver, ter contato com qualquer objeto com 

informações diretas ou indiretas sobre sexualidade era considerado ato subversivo. O 
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projeto de civilizar, portanto, alcançava não só todos os níveis da vida feirense, como todas 

as camadas sociais.  

 

 

3.3. Urbanizando para quem? Os lugares das prostitutas em Feira de Santana  

 

Pequenina onda vadia... 

Ou o ritmo de um seio de mulher... 

Pela tua boca invisível 

E o teu hálito cheira a  

Distâncias nuas de estrada 

Abandonadas, 

Tem salsugens de mar e queimor de areal 

de deserto 

Ouvirei as canções das mulheres cor de 

âmbar da Saxônia, 

Sentirei viravolteios e requebros das 

ancas firmes das louras americanas  

Nos cabarés da Broadway e o tumulto das 

cotações nos bancos de  

New York, de Londres e Rio de 

Janeiro(...). 

Eurico Alves  

 

As mudanças estruturais em Feira de Santana influenciaram o cotidiano e como a 

prostituição se apresentou no cenário urbano. Os discursos que perpassaram a 

modernização estavam alicerçados na moral responsável pelo processo de estruturação do 

ideal de mulher ─ honestas ou desonestas ─, parâmetro para vigiar e controlar a 

organização social feirense. Na cidade, principalmente no centro, localizava-se nas ruas 

principais
281

, um grande número de estabelecimentos destinados à prostituição. O Beco do 

Mocó, o Beco da Energia, parte da Rua da Aurora, Rua do Meio e a Rua do Fogo eram as 

tradicionais áreas de prostituição, pelo qual as famílias abastadas residiam próximas a 

esses becos e travessas
282

. Os bordéis eram muitos, como o Sonho Azul [na Queimadinha], 

o 125, o Beco do Ginásio e o Cassino,
283

 conta uma ex-prostituta que atualmente gerencia 

um “ponto de encontro” no Beco da Energia. 
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   Figura 5: Foto do Antigo Bordel Sonho Azul, 2003. 

 

 

3.3.1 Becos, ruas e meretrizes: vigiados e controlados 

 

O tipo de clientela que os bordéis recebiam era definido por grupos sociais. Um dos 

bordéis mais famosos da cidade era o Sonho Azul
284

, no bairro da Queimadinha, 

freqüentado pela alta sociedade, enquanto que no bairro Minadouro havia casas que 

atendiam um público mais pobre.
285

 Os bordéis que recebiam a clientela de grande poder 

econômico e político na região era considerado de alto padrão, com orquestras, moças bem 

vestidas que trajavam vestidos longos e mesmo transparentes, adequados ao nível dos 

homens que lá freqüentavam. Os militares, por exemplo, perseguiram revolucionários nos 

bordéis de baixo meretrício, como relata um dos entrevistados, Sr. Bruno, antigo morador 

do bairro da Queimadinha e freqüentador do Sonho Azul, este informou que o local era de 

propriedade de Dona Maria do Rosário, uma cearense.  

Os freqüentadores do Sonho Azul eram políticos, fazendeiros, comerciantes ricos e 

outros indivíduos que faziam parte da alta sociedade feirense e que também ofereciam 

serviços aos donos dos estabelecimentos para evitar o impedimento de destituição dos 

bordéis dos lugares onde se encontravam em funcionamento, como a entrada da Polícia 

para vasculhar o recinto.  
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Um militante na época se escondeu em um prostíbulo, eu vi no jornal, 

mas no momento eu não sei onde está, e eles procuravam, vasculharam 

na época do Ache Apache, não foi no Sonho Azul porque o Sonho Azul 

era uma boate mais respeitada, freqüentada por gente da sociedade. Certo, 

não foram no Carrossel porque no Carrossel também era elite, né, que 

eram pessoas de bem que freqüentava mais. Boate Apache que ficava no 

antigo Minadouro e nas Sete Casas foi muito vasculhado foi muito 

perseguido através de militantes da revolução, é que na verdade as 

prostitutas coitadas, não tinham nada a ver (sic)
286

.  

 

O entrevistado, ao refletir sobre as ações dos militares nos bordéis, afirmou que eles 

vasculhavam os “bregas”, freqüentados pelos populares, como a boate Ache Apache, que 

se localizava em um bairro popular. Eram nesses ambientes, que a Polícia vigiava mais as 

ações dos revolucionários acusados de transgressão à ordem. 

Na entrevista com Dona Robélia, em especial, houve constantes períodos de 

silêncio nos relatos, no qual ficou explícita a conduta da entrevistada em não querer revelar 

nomes de pessoas conhecidas na sociedade e ainda vivas no período da entrevista (2004). 

Este comportamento pode revelar uma demonstração de respeito em relação aos seus 

antigos clientes como sigilo, honestidade ou auxílio mútuo, pois muitos foram os homens 

que apadrinhavam as prostitutas e evitavam o fechamento de alguns “bregas”, o que 

evidencia uma permuta que pode esconder um jogo de interesses.  

O político, o advogado, o fazendeiro ou outros homens, além de terem uma dívida 

com as meretrizes e cafetinas, mantinham uma convivência estreita com essas mulheres e, 

por isso, os favores se sucediam. A relação com esses homens que detinham o poder 

econômico e político em Feira de Santana era muito intensa. A proximidade foi 

questionada por moradores e autoridades policiais, quando o comércio da cidade crescia e 

havia a necessidade de expansão do mesmo, principalmente na Rua Sales Barbosa, no 

centro da cidade. Essa contradição gerava tensões no cotidiano camuflado com os jogos de 

favores entre os grupos sociais. 

No ambiente do meretrício, as “mundanas” conviviam com uma relação de gênero 

desigual, no qual recebiam concessões dos seus padrinhos e reafirmavam seu lugar na 

sociedade, enquanto mulheres públicas e negociadoras de seus corpos. Sua condição é 

secundarizada, devido ao uso da sexualidade fora dos padrões morais, assim 

comprometiam sua honestidade, elemento impetrado pelos discursos constitutivos da 
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imagem da mulher honesta, adequada para cuidar da família. Porém, há o uso de poderes 

por essas mulheres, que jogavam com sua sexualidade de forma a ganhar mais do que o 

dinheiro por um encontro, pois, por conta da estreita amizade com os fregueses, elas 

também recebiam favores da polícia, serviços de advogados, dentre outras benesses. 

Um elemento a ser observado nestas trocas de favores é a inadequação dos padrões 

morais para com as mulheres populares
287

. Elas saiam às ruas para trabalhar em prol do 

sustento de suas famílias, mas, diante de um julgamento em que fosse preciso comprovar 

sua honestidade, suas atividades no espaço público justificariam um comportamento 

inadequado aos estabelecidos. Segundo Ferreira Filho
288

, em sua leitura das mulheres 

populares, elas não eram passivas, pois se envolviam e teciam relações de forma que 

conseguissem relacionamentos estáveis. Essa era uma condição comum a essas mulheres, 

por permitir que elas produzissem uma resposta à sociedade eminentemente machista. 

No que diz respeito às prostitutas, dentro de suas relações havia trocas de favores e 

tráfico de influências dentro do seu espaço, que povoavam as decisões e ações de homens 

importantes da sociedade. No âmbito dos discursos, a boa imagem dessas mulheres estava 

sujeita a críticas contundentes, mas, para essas prostitutas, a honestidade pode ter outro 

significado, além da noção de pureza, virgindade física e da moral: 

Nunca roubei, nunca usei droga, nunca vendi, nunca guardei, por sinal 

achei naquela ocasião muita coisa, pacote de dinheiro de fazendeiro e de 

esquecer em cima do guarda-roupa. De viajante, vim com pacote de 

dinheiro, de mandar eu guardar dizendo que era de cigarro, pra que 

tivesse ali no salão não escutar e eu guardava e entregava direito. E de ser 

honesta e não ganhar com isso.
289

 (sic) 

 

A honestidade da ex-prostituta é um elemento importante, pois ela reclamou da 

mesma por nada ganhar com ela, mas optou por continuar a exercê-la e se apoderar do 

discurso oficial, visto que é importante para sua vida, assim ressignificou o discurso 

moralista em seu favor. O parâmetro do julgamento é sempre a honestidade, porém ela é 

lida e significada de acordo com os interesses e contextos do sujeito que se apossa dele.  

Os depoimentos revelam uma forte diferenciação entre o ser honesta e a moralidade 

defendida nos discursos. Para as prostitutas, a desonestidade está associada ao engano e ao 
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roubo e não à moralidade social. Ou seja, não está relacionada a ser ou não ser meretriz, 

uma „mulher da vida‟, com comportamento oposto às características de recato, inocência 

que se confere a uma mulher digna. O valor de ser “gente direita” não está associado à 

prática da prostituição, que para as normas é uma atividade inadequada, mas aos princípios 

das famílias de boa índole, dentro dos princípios cristãos.  

Certamente, existia a discriminação e o próprio discurso da sociedade o legitimava. 

Havia um código de conduta estabelecido e defendido nas práticas sociais. Tudo que 

estivesse à margem desse padrão seria alvo de críticas. Para Dona Robélia, não existia a 

discriminação, uma vez que a opinião do outro não importava, pois estava escudada em 

uma defesa criada para proteger-se da sociedade que distingue as mulheres puras e 

mundanas pelo seu comportamento. Ao mesmo tempo em que ela afirma não haver 

discriminação entre as prostitutas e as „society‟ (mulheres da sociedade, de família), 

defende-se com a afirmação de não se importar com o que pensaram ou irão pensar sobre 

ela. Essa atitude demonstra a forma pela qual Dona Robélia lidou com seu cotidiano para 

criar defesas e auxiliar outras meretrizes a superarem as tensões morais provenientes da 

atividade do meretrício.  

A auto-imagem que elas tinham era de pessoas normais, comuns, como realmente 

eram, saiam, passeavam tranqüilamente no espaço público, viviam em meio a todos e nas 

festas da Padroeira de Santana conviviam normalmente entre as „society‟. Segundo a 

entrevistada: 

(...) ali na Igreja dos Remédios [centro da cidade] tinha aquela Rua do 

Beco do Ribeiro, a Rua do Meio, Eutarcino, que tem uma parte hoje da 

Kamy‟s, aquela parte mais alta é a Kamy‟s. E a Igreja dos Remédios 

quando os sinos estavam tocando, às seis horas da manhã, as beatas 

entrando, o povo bêbado ia saindo do cassino. E o povo bêbado saindo, 

mulambeiro, os homens da alta sociedade de Feira (Grifos nossos).
290

 

 

O convívio entre as pessoas que moravam nas zonas de meretrício e as mulheres 

dignas acontecia em áreas públicas, mas com o reordenamento espacial da cidade, não era 

possível a proximidade entre as “famílias” e os prostíbulos. As modificações espaciais 

provocaram a desterritorialização dos estabelecimentos, localizados nos becos e nas ruas 

principais do centro da cidade, alguns resistiram como aqueles do Beco da Energia.
291

 

                                                 
290

 Idem, ibidem. 
291

 MATOS, op.cit. 



136 

 

 

3.3.2 O controle das ruas 

 

Nesse cenário, um homem, que hoje vive no imaginário dos moradores mais 

antigos da cidade, chegou à Feira de Santana com o propósito de combater a imoralidade e 

os comunistas, ambos considerados uma ameaça para a civilidade. Na reportagem do jornal 

Noite e Dia, (16 a 22 de agosto de 2002), o coronel da PM/R.R, Humberto C. Stutraro, 

relatou que Edmundo Junkeves, conhecido como Capelão
292

, de origem lituana, exilado na 

Itália e na Alemanha devido à invasão russa em Riga, Letônia, chegou à Bahia em 1960 e, 

em 8 de maio de 1962, foi nomeado capitão da Polícia Militar da Bahia e naturalizado 

brasileiro. Depois do Golpe de 1964, serviu em Feira de Santana, pois a cidade tinha 

poucos policiais para auxiliar na “manutenção da ordem, e assumiu a árdua missão, como 

que brindado fora com uma cruz de ouro.” 
293

  

A arbitrariedade e a intimidação eram as principais características atribuídas a esse 

lituano, que se arvorou em ser o mantenedor da moral e dos bons costumes. A imagem 

desse padre-militar ficou na memória dos habitantes feirenses da época. Segundo Matos, 

caso um homem fosse encontrado na „zona‟, era intimado a sair dali e ir transportado no 

Jipe preto do „Capelão‟, para ser entregue diretamente à esposa que, em casa, era 

informada o local em que seu marido tinha sido encontrado.  

Para essas donas-de-casa, essas ações representavam o combate à prostituição, e 

elas expressavam apoio ao Padre-militar.
294

 Dona Robélia tinha uma boa imagem dele, 

conta: “O povo falava muito dele, eu não tenho o [que] falar. O capelão era uma pessoa 

maravilhosa, ele queria o que um policial digno quis, quer... ele não queria nada de 

violência, queria que dormisse cedo (sic).” 
295

 

A modificação no espaço da cidade foi seguida de um acirramento das tensões entre 

as prostitutas e as autoridades policiais, personagens que antes conviviam com relativa 

harmonia, passaram a uma situação de conflito. Dona Robélia afirma: “Não, não aborrecia 

[a Polícia], era muito melhor do que a de hoje. Hoje, chega gritando com as pessoas, não 
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trata bem (sic)”.
296

 Leuma também nos fala desse período: “Naquela época, era muito bom 

o prostíbulo, viu? Vinha advogado, vinha só home, home da elite. Hoje, num presta mais 

não. Hoje, hoje só aparece o que não presta. Mas antigamente só era coisas boa (sic).” 
297

 

Elas recordam-se desse período de forma saudosa, devido à relação menos tensa com a 

Polícia e por ter uma clientela mais selecionada.  

Ambas reclamaram da transformação que a prática do meretrício sofreu. D. Robélia 

informou que aumentou o número de prostitutas e decaiu a qualidade da atividade, pois 

hoje há muitas meninas que se prostituem por pouco dinheiro ou um prato de comida. 

Nos jornais, é possível identificar uma ação policial mais repressiva, a partir de 

1972, quando ocorreu o aumento na vigilância das cidades devido ao contexto de repressão 

a toda espécie de atividade que causava suspeita de sublevação ao governo dos militares. 

Após essa mudança, a qualquer hora do dia a população poderia se deparar com um guarda 

da Polícia Militar: “O Código Penal, o complexo judiciário e a ação policial eram os 

recursos utilizados pelo sistema vigente a fim de disciplinar, controlar e estabelecer normas 

para as mulheres dos segmentos populares.”
298

 

Alguns conflitos que envolveram “mundanas” foram flagrados. O Feira Hoje, na 

primeira metade da década de 1970, noticiou a criminalidade acentuada, principalmente 

nas zonas de baixo meretrício. A existência de crimes e arruaças nessas zonas, que 

envolviam meretrizes e outros populares, era divulgada de forma depreciativa pelos 

jornais, pois eles davam destaque para a eficiência da Polícia no controle da ordem cuja 

justificativa era de aumentar a vigilância nos bairros populares: 

Muitas modificações serão introduzidas no funcionamento das Delegacias 

Regionais e da Polícia de Feira de Santana, após a nomeação dos seus 

novos titulares pelo governo de Antônio Carlos Magalhães. Uma delas 

será a reimplantação do sistema de comissariado. Isto significa que a 

qualquer hora do dia ou da noite, você encontrará um comissário, uma 

guarnição da Polícia Militar, um preposto da Quarta Região de Trânsito e 

viaturas à sua disposição para qualquer eventualidade,
299
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As rádios – patrulhas
300

 realizaram rondas nas ruas da cidade, autorizadas pelo 

então governador Antônio Carlos Magalhães. Esse patrulhamento teve como uma de suas 

conseqüências a prática de atos arbitrários por parte dos policiais, denunciados por 

vereadores da cidade. A mudança de tratamento não só com as meretrizes, mas, também, 

com toda a população pobre, foi resultado da vigilância e controle dos espaços na gestão de 

Joselito Amorim, em 1968. A repressão se dava através das condições de gênero, mas 

perpassava, também, a questão de classe, por serem pobres, dando um significado lógico 

para o aumento da vigilância. Gênero e classe, nesse caso, são categorias que devem ser 

consideradas dentro das relações sociais.
301

  

A violência e os maus-tratos impostos por policiais da 3º Ciretran e das 

patrulhas que atuaram durante a Micareta foram os assuntos dominantes 

na sessão da última quinta-feira na Câmara Municipal (...). Apenas 

ressaltando a atuação do comandante da 1º Batalhão da Polícia Militar, 

tenente coronel Dilson M. Rios, pela sua preocupação em efetuar um 

trabalho da melhor qualidade, prejudicado pela atuação de maus policiais, 

os líderes do MDB e da Arena endossam pronunciamentos e 

manifestaram o desejo de que providências sejam tomadas para que os 

fatos verificados não se repitam em outras oportunidades.
302

 

 

Sob a égide da ordem e do progresso, Feira de Santana passou a ter novos 

contornos urbanos, que demarcaram com mais rigor o espaço das práticas sexuais. Nesse 

momento, ocorreu a desterritorialização dos bordéis da região central, dando lugar aos 

estabelecimentos comerciais. Os encontros entre as prostitutas e seus clientes podiam, a 

partir daí, se iniciar nos bares e findar nos motéis, que se propagaram, a partir da década de 

80, sendo a prostituição exercida com um novo formato.
303

  

Nas notícias sobre as desordens públicas ocorridas nos bairros pobres, há uma 

participação significativa das prostitutas, bem como as rondas policiais aconteciam 

prioritariamente nas zonas de baixo meretrício. Para a Polícia, a desordem e a prática da 

prostituição estavam associadas, por isso a constante vigilância nesses bairros. Os fatos 

mais documentados pelos jornais eram os tiros na zona de prostituição, mulheres 

embriagadas, outras que roubavam, contrabandeavam e brigavam entre si, alcoolizadas 
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pelas ruas. Maria Helena Santos representa, neste universo, um exemplo do que era 

registrado pelos policiais: 

Foi detida, por prepostos da Polícia Militar, Maria Helena Santos, natural 

do Estado de Sergipe, por se encontrar em completo estado de 

embriaguez, praticando uma série de desordens no local onde residia, no 

bairro da Pedra do Descanso. Depois de desrespeitados por Maria Helena, 

os moradores solicitaram a presença da polícia, que, por intermédio do 

cabo PM Milton, foi detida e apresentada ao comissário Adonildo 

Pereira. Ficou detida por algumas horas, a fim de recuperar-se dos efeitos 

alcoólicos. Posteriormente, foi posta em liberdade.
304

  

 

A detida foi recolhida à delegacia pelas arruaças praticadas, para garantir o término 

dos escândalos. Maria Helena não foi identificada como uma mundana, talvez isso tenha 

amenizado a forma como a notícia foi elaborada.  

(...) Foi preso Mário Mendes Farias e sua amante Maria de Fátima, em 

seu poder foram encontrados grande quantidade em dinheiro e maconha. 

O agente policial Manuel Batista e o soldado PM Teófilo Ramos foram 

os autores da prisão dos dois malandros, que residem na Rua São José, 

Minadouro. No bordel onde estavam Mário e Maria de Fátima a polícia 

conseguiu apreender aproximadamente uns 500 gramas de maconha e a 

importância de CR$ 12.400,00. Os dois foram recolhidos à cadeia 

Pública, para mais tarde serem interrogados pelo delegado Nivaldo 

Tourinho, da Furtos e Roubos (sic) 
305

. 

 

O termo “mundana”, por exemplo, está associado à qualificação de criminosa, o 

que acentua a marginalização e estabelece uma relação de simbiose entre a prática do 

meretrício e o crime, ambos inadequados ao projeto de civilidade que se propagam através 

dos discursos sobre a moral e a ética. Nos dois casos, o motivo da prisão foi distinto. 

Porém, em qualquer fato no qual esteja envolvida uma meretriz, os termos utilizados para 

referir-se a elas são intencionais, por deliberar uma oposição entre a mulher pura e impura. 

A moralidade significava indicação para o progresso e a civilização, e os espaços 

destinados ao gozo feminino eram o da ordem, do domínio do marido ou de seu pai, para 

assegurar a ordem familiar, condição esta necessária aos ideais progressistas. Como evitar 

que mulheres do povo, que precisam ir às ruas em busca de angariar recursos para a sua 

sobrevivência fiquem em casa para fomentar a imagem que pertencem a boas famílias? 
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Torna-se, então, um contra-senso, pois a rua é representada como “espaço do desvio, das 

tentações,” 
306

 lugar perigoso para aquelas que queriam apenas o sustento material.  

Nos bordéis, cuja clientela era proveniente dos segmentos sociais abastados, as 

prostitutas eram orientadas a demonstrar um comportamento civilizado, sendo explícito 

nos gestos, nas roupas, nos detalhes que permitissem explorar a sutileza de uma dama, mas 

não apagasse a sensualidade feminina. Dona Maria, ex-proprietária do Sonho Azul, um 

bordel de luxo, foi uma cafetina respeitada por todos. Segundo Sr. Bruno, ela dominava “as 

pessoas que freqüentavam”, além de manter a ordem dentro do seu estabelecimento e 

exigir que todas as suas “meninas” usassem roupas adequadas. As minissaias e os shorts 

curtos não eram permitidos. Os freqüentadores eram recebidos pelas “mundanas” com 

roupas elegantes, em seus vestidos longos
307

, “bem comportados”, que tinham como 

complemento perucas, acessórios caros e pouco acessíveis.  

Há uma contradição no depoimento de D. Robélia: mundana “bem vestida e 

principalmente de traje longo em uma recepção com orquestra no dia de sábado” 
308

. Os 

termos „mundana‟ e „bem vestida‟ possuem uma associação que denota oposição de 

valores. Por um lado, as prostitutas eram vistas como mundanas – mulheres desonestas, 

com comportamento desviante dos padrões de moralidade; por outro, o termo “bem 

vestida” está relacionado à mulher que, além dos trajes adequados, também possui bons 

modos.  

A diferenciação social da prática da prostituição se dá de acordo com o grupo que 

compõe sua clientela. Uma prostituta não deixa de ser prostituta pelo seu traje, porém em 

cada espaço da sociedade deveriam ter comportamentos adequados à situação para receber 

cada tipo de cliente. Como damas de companhia elas deveriam ter uma postura 

correspondente às mulheres da camada alta da sociedade, além de seus modos alinhados ao 

ambiente “society” feirense, estariam “bem vestidas”.  

Sr. Bruno saía com elas para locais públicos, onde freqüentavam madames e 

pessoas de classe, como o teatro e clubes, “não fazia vergonha porque sabiam se portar, [e 

sabiam] ter uma postura como muitas madames”. Não “faziam vergonha” porque seus 

gestos, olhares e comportamento eram similares aos de uma “madame”, mulher de família, 
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honesta, pronta para ser um exemplo de civilidade. Não faziam “vergonha” a nenhum 

homem que precisava manter a aparência, mesmo que não fosse ao lado de sua esposa. 

As responsabilidades de acompanhante deveriam ser exercidas por aquelas cujos 

comportamentos e roupas não denunciassem sua ocupação diária. Como acompanhavam, 

ela estaria aparentemente na mesma condição das mulheres respeitáveis e não uma imoral 

mascarando seu lugar de mulher que mercantiliza o corpo, portanto inapta a ser 

reconhecida como cidadã, desmerecida aos olhos da Justiça, mesmo que sofresse algum 

tipo de abuso.  

A desvalorização e controle do espaço público reprimiram a prostituição, assim 

havia a necessidade de encontrar locais menos visíveis para essa atividade. Sob o discurso 

da moralidade, estava a organização de uma nova forma de apresentar a prostituição na 

cidade feirense, dessa forma se tinha o controle da atividade, sem extingui-la. Os espaços 

foram moralizados com a limpeza das ruas, o afastamento dos bordéis das vias principais e 

de alguns becos e ruelas, o que influenciou na passagem da consumação do relacionamento 

entre o cliente e a prostituta dos bordéis para os motéis, sendo que o encontro ocorria nos 

locais chamados prostíbulos,
309

 ou em bares que serviam de ponto de encontro.  

Como afirma Raffestin, “o lugar sem relação [entre os sujeitos] não passa de um 

lugar entre muitos outros” 
310

. O espaço do centro da cidade feirense adquiriu uma 

configuração territorial com mais ênfase nas distinções sociais, por diferenciar mais os 

papéis dos sujeitos, a distribuição dos lugares e o que eles representavam se tornou mais 

evidente. O território se configura como resultado de relações de poder, da atuação de 

sujeitos, da significação que ocorre a partir do espaço que é a gênese, pois ele preexiste a 

qualquer ação. 

A territorialização do espaço feirense corresponde às relações sociais de gênero e 

de classe impetradas pelos discursos; o que é honesto, lícito, moderno está adequado para 

promover a civilidade e corresponde, então, ao padrão de moralidade. Mas o que é 

desonesto, ilícito, promíscuo e atrasado corresponde a tudo que devia ser abolido e estava 

classificado como fatores responsáveis pela permanência da cidade de Feira de Santana no 

tradicionalismo. Essas mulheres estavam revestidas do que se considera público; é o 
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espaço intocável para as mulheres de famílias que deviam zelar pela formação cidadã dos 

sujeitos que servirão à Pátria: os meninos crescerão para manter a ordem e poderão 

negociar com o espaço da rua, do público, enquanto a menina será educada para continuar 

e perpetuar as atividades referentes à maternidade.  

A modificação espacial ocorrida na cidade não foi fator determinante que motivou 

as transformações na atividade do meretrício para a forma como ela se desenvolve hoje. A 

grande demanda de mulheres advindas de outras regiões também pode ter influenciado a 

nova forma de exercício dessa atividade, mesmo porque elas chegam à Feira de Santana de 

outros espaços, trazendo suas próprias experiências, como também circulam em várias 

cidades da região, indo e vindo.   

(...) onde a parte do Banco do Bradesco, ali na Conselheiro Franco era o 

(...), antes,... Se via mulheres o dia todo. Tinha o Bar Carioca, que hoje é 

o Banco do Brasil, mulheres o dia todo. Tinha o bar aqui na praça, o 

Recife, em plena Praça João Pedreira, as mulheres tinha (ficavam) o dia 

todo. Não tinha bobagem, não tinha esse negócio (separação entre as 

mulheres).
311

 

 

Na visão da entrevistada, a distinção entre as mulheres e a desvalorização da 

prostituição como se vê hoje não existia anos atrás. Essa é a forma como ela interpreta as 

mudanças que ocorreram na cidade com a urbanização e as modificações ocorridas no 

centro. No seu entendimento, não havia diferenciações, e é possível que esse descrédito foi 

forjado, porque ela se sentia bem tratada e valorizada.  

O progresso e as novas formas de relações sexo-afetivas chegaram à cidade e os 

motéis foram os novos espaços construídos para exercer a prostituição, funcionando como 

um prolongamento dos pontos de encontro e para outras relações sexoafetivas que foram se 

desenvolvendo: “Ah!, os motéis arrasaram as prostitutas. Lá pode tudo porque os donos 

são todos ricos (sic).”
312

 Não havia mais espaço para o livre exercício do meretrício, de 

forma mais explícita nas ruas de Feira de Santana. 

No processo de modernização, as relações sociais também se modificaram, 

concomitantemente com as transformações que a cidade passou. A desterritorialização da 

prostituição
313

 impulsionou uma concorrência maior entre essas profissionais. O ato sexual 

se desvinculou do bordel e passou a ser menos controlado pela cafetina e o cafetão. O 
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espaço do motel propiciou mais privacidade, sem o entrar e sair dos bordéis, o que tornou 

as relações sexoafetivas mais fugazes. A instalação dos motéis é alvo de crítica pela ex-

meretriz, que responsabiliza as pessoas que vêm de fora da região e retiraram a boa 

convivência entre os “filhos da terra” 
314

, ou seja, os feirenses. 

Sr. Bruno foi iniciado sexualmente em um bordel, fato que se mostra orgulhoso. 

Ali, o prazer, as fantasias, os fetiches dos homens com o consentimento das mulheres eram 

o centro do prazer para eles, da liberdade para algumas ou do amparo para outras. Dessa 

forma, não era questionado o comportamento do homem nos prostíbulos, apenas o 

comportamento feminino.  

Uma das mulheres que Sr. Bruno conheceu, Léa,
315

 fazia parte da classe alta 

feirense, tinha em média dez perucas, muitas jóias, sinal de posses materiais, não precisava 

se prostituir. Para ele, o motivo devia ser por “tara”, “prazer”, ou uma forma de se 

conhecer, se descobrir enquanto mulher. Percebe-se que o entrevistado tem consciência de 

sua posição enquanto homem na sociedade e das restrições impostas às mulheres. Suas 

conclusões para explicar a prostituição são condizentes com a reflexão do meio que o 

orienta. Ele poderia apenas reproduzir as idéias moralistas.  

Outras mulheres adentram nessa atividade, segundo o entrevistado, porque não 

teriam para onde ir: era outra forma de manter as condições básicas de sobrevivência, após 

serem consideradas como perdidas. Essas meninas não tinham oportunidade de serem 

domésticas, e os vizinhos, os amigos, os parentes e os pais as excluíam do seu convívio, 

considerado como um ambiente “moralizado”. 

Apesar de toda nostalgia dos dois entrevistados, a vida das prostitutas nunca foi 

fácil. Para muitas, era a última oportunidade, era o lugar no qual a sociedade as aceitava. A 

prostituição era, portanto, o seu reduto, evidenciando que a diferenciação existiu. O 

meretrício não é apenas um fim, mas poderia ser o início para elas de uma nova forma de 

relação e construção do sujeito feminino, se tornando uma das suas identidades.  

D. Robélia, com angústia, fala que a prostituição cresceu e decaiu. “Cresceu o 

número de mulheres, cada vez evolui mais, e decaiu no sentido, aqui no centro da cidade,, 

porque o único bordel que tem no centro da cidade que está indo pra frente é ali, onde fica 

a Igreja Santana, raiva que eu tenho daquilo.” Os bordéis tornaram-se pouco visíveis e a 
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área no centro da cidade que abrigava a maioria desses estabelecimentos foi, aos poucos, 

substituída por bancos, lojas e restaurantes, a exemplo das ruas Sales Barbosa e 

Conselheiro Franco. Isso proporcionou uma nova imagem da cidade, sem mais o ir e vir de 

dentro dos bordéis localizados nos becos e ruas principais, mas com a agitação das lojas 

comerciais. Poucos foram os bordéis que continuaram no centro da cidade, principalmente 

os de baixo meretrício. Os lugares das prostitutas continuaram à margem da sociedade, ou 

melhor, a estrutura da sociedade continuou mantendo a prostituição como elemento 

importante dentro de uma estrutura patriarcal, porém sem mais ser destaque nas ruas da 

cidade. Um fato que marca, por um instante, a representação da “mulher da vida” aproxima 

da política e o sagrado foi uma palestra do padre Galvão, sobre a criminalidade na cidade, 

ao lado do delegado Ioiô, de uma meretriz e de Zé Pinto (político) 
316

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6: Fonte: Jornal Noite & Dia. Palestra do Padre Galvão sobre a criminalidade 

 

Rago entende a prostituição como fato pertencente a cada período histórico e em 

cada sociedade
317

. O conceito de prostituição utilizado refere-se a um acontecimento 

urbano, em que suas práticas se especializam de acordo com as demandas de um espaço. 

No contexto da cidade de São Paulo (1890-1930), de economia industrial, período de 
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urbanização e industrialização acentuada, a prostituição se inseriu como atividade de 

sociabilidade e agregadora dos costumes ilícitos. O equilíbrio da sociedade é mantido por 

essas relações no submundo, no qual todos são de todos, no sentido de não haver rigidez 

entre as relações amorosas, por conta da liberação da privatização do sexo – casamento 

monogâmico - e das tensões sociais devido às normas de conduta, códigos da sexualidade. 

Nesse sentido, foi percebido que em Feira de Santana a prostituição foi agregadora dos 

comportamentos ilícitos. 

Os discursos morais perpassaram as transformações da sociedade feirense, a prática 

do meretrício continuou existindo apesar dos surtos de modernidade em Feira de Santana e 

as tentativas de moralização. O que ocorreu foi a manutenção de uma mesma ordem social, 

com uma diversa forma de se apresentar, atendendo aos novos anseios. O que permeou a 

modernização no espaço feirense em relação à prática do meretrício foi o novo formato do 

exercício desta atividade. Com a liberação sexual nos anos 70 e 80 e a quebra dos 

parâmetros de virgindade, a delimitação e separação dos espaços da mulher honesta e 

desonesta foi quebrada e os padrões dessa separação são menos exigentes. Mas não é 

possível esquecer que a prostituição, de fato, continua a existir dentro dos mesmos 

parâmetros de negociação do corpo, com uma variabilidade maior de se apresentar, como 

que alicerçada por ditames sociais, que a impulsiona a uma formatação adequada ao 

contexto que se apresenta. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os discursos presentes no código de conduta em Feira de Santana evidenciaram as 

relações de gênero e classe assimétricas, sendo propagados e reproduzidos pelas práticas 

cotidianas dos indivíduos. As peculiaridades advindas das experiências distintas desses é 

que construíram as maneiras de fazer dos grupos sociais e as variações das noções de 

moral que dependiam do lugar de onde se falava e do contexto. 

Os crimes referentes ao estupro, sedução e defloramento foram considerados a 

partir de 1940 como crimes contra a moral pública, deixando de ser contra a família. Esses 

são acontecimentos referentes a uma violação do corpo feminino e a agressão a sua 

sexualidade, mas não foi dessa perspectiva que os representantes do discurso analisaram, 

ou melhor, julgaram os casos estudados, e sim pelo olhar de quem queria manter a ordem 

pública diante de um acontecimento destoante da moral.  

Fizeram-se necessárias uma ordem e uma vigilância dos desregramentos sexuais, 

inseridos na ordem do discurso, como elemento subordinado aos ditames moralizadores. 

As relações de gênero ganharam espaço também nos discursos sobre a sexualidade, em que 

a masculinidade e a feminilidade foram traçados como verdades imutáveis, advindos da 

essência, da natureza. Os corpos foram disciplinados, a fim de cumprir „um destino‟ que, 

transviado, estava sujeito a sanções. 

Nos processos-crimes, a responsabilidade da transgressão, que resultava no crime, 

foi permeada pela análise do comportamento das mulheres. Como a baliza para os 

julgamentos era a sua honra, limitada pela generalizante noção de mulher honesta e 

desonesta, os casos só eram deferidos se a sua boa conduta fosse confirmada através de 

uma série de mecanismos institucionalizados que garantiam uma idoneidade na 

averiguação da mesma.  

Os discursos também ensejaram mudanças na organização espacial, estabelecendo 

desigualdades, construindo lugares diferenciados e hierarquizados entre si, correspondendo 

a tipos diferenciados de indivíduos, previamente estigmatizados. Os lugares foram 

ordenados segundo as relações sociais que imbricam em relações de poder.  

A partir do momento que a industrialização chegou à cidade trazida pelo governo 

dos militares, a idéia de modernidade, ligada ao progresso da urbe, se instaurou em Feira 

de Santana sob a égide da ordem, do progresso e da moral. A Princesa do Sertão passou, 

em diferentes momentos, por processos de modernizações com suas respectivas 

peculiaridades. A civilidade, que caracteriza esse período, veio acompanhada de obras 
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públicas, oportunidades de empregos e serviços para o operariado que se formava e a 

ampliação da educação que foram um elemento essencial para transformá-la em a segunda 

do estado da Bahia.  

Nas transformações urbanas não cabia a prostituição nas casas alugadas no núcleo 

urbanístico, pois infligia os valores morais não só das famílias, mas da sociedade burguesa 

emergente. Não foi sabido notícias de um movimento organizado para retirá-las do local, 

mas havia inquietações e descontentamentos da proximidade que os bordéis tinham das 

ditas casas de família. Hoje, ainda há becos que mantêm sua atividade na forma de ponto 

de encontro e aluguéis de quartos.  

O lugar do sexo considerado adequado e o sexo para o prazer permanecem 

localizados em lugares distintos, enquanto o primeiro se manifesta no lar, cercado pelos 

laços do matrimônio e associado para os fins da reprodução, o segundo é palco de 

estereótipos da mulher que usa seu corpo para ganhar dinheiro. Alteraram-se as formas de 

se apresentar, mas elas não garantiram mudança no discurso moralizador que sustentava a 

imagem dicotomizada da mulher honesta e da desonesta. 

A propagação desse discurso ecoou nas vivências e experiências do cotidiano e 

concorreu para a reprodução da visão moralista. A instituição da Igreja corroborou para 

este estado de coisas quando promulgou em seus discursos, através de missas e uma coluna 

semanal no jornal Folha do Norte, as formas de comportamento dos sexos, dentre outras 

orientações que se respaldavam na Bíblia como livro inquestionável sobre as obras de 

Deus.  

Os valores eram o alicerce para uma vida dentro dos moldes familiares. A família, 

como uma instituição burguesa, deu guarida às idéias valoradas e retroalimentou os 

discursos. Nas vivências populares, elas não poderiam deixar de ser parâmetro, visto que 

há os ideais que se pretendem ser hegemônico, mas são ressignificados de acordo com os 

grupos que se apossam dele. Nos segmentos populares, as mulheres exerciam atividades 

fora do lar e tinham sociabilidades diferentes daquelas de classe média e alta, já que eram 

mais restritas aos labores da casa. 

A Feira de Santana civilizava-se com base nos enunciados de ordem, progresso e 

moral condicionados por interesses de grupo (s). Nos jornais, via-se desenrolar os novos 

ares tão almejados concomitante com a desqualificação do povo morador dos bairros mais 

pobres e considerados os mais violentos. As benesses chegavam para os mesmos que 
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proclamavam a marcha civilizatória. Sucediam a vigilância para evitar movimento de 

encontro ao planejado e a prudência com as ações dos jovens era uma das formas de 

exercer o controle 

As referências sobre o benefício do progresso para o povo feirense, as melhoras 

urbanas e de serviço não chegaram para a maioria. As normas deviam ser seguidas sob o 

crivo de uma vigilância que segregou e diferenciou aquelas e aqueles que saíram do 

modelo. Registrou-se um descompasso entre o que se pretendia e o que foi realizado. A 

Feira de Santana cresceu em termos espaciais e populacionais, dentro de uma proposta de 

melhorias na condição de vida de todos e sobre os ditames de valores que não mudaram, o 

que a situou entre permanências e rasuras. 

As permanências se deram na ordem dos valores, das diferenças de classe e 

mantenedoras das dicotomias de gênero, aprofundando as distinções com o crescimento 

urbano, porém sem uma melhora nas condições de vida. Características do universo rural 

persistiram em bairros, como as carroças, que disputam o trânsito com os carros devido a 

não adequação ao novo cenário de modernidade, e ao isolamento de alguns elementos que 

destoariam de um cenário moderno.  

A distância dos discursos propagados e a prática dos mesmos pelos membros que 

representavam as instituições, pelas experiências dos populares e pela manutenção de uma 

ordem que privilegia um grupo em detrimento de outro, se situam diante de uma 

modernidade e uma moral que não se vislumbrou como prevista. A Feira de Santana 

manteve costumes, principalmente através das mulheres que atuaram como chefes de 

família, reproduzindo regras e as ressignificando.  

Essas regras continuam sendo proliferadas; todas (os) possuem suas noções do que 

é certo ou errado, sempre girando em torno desse binômio. Os mais velhos, que viveram a 

adolescência e a fase adulta entre as décadas de 60 e 70, apesar de terem ido de encontro à 

considerada normalidade, como as prostitutas e as namoradeiras, eles criticaram as novas 

formas de se comportarem, como o estabelecimento dos “ficantes”, o uso abusivo de 

drogas e a maior incidência da violência. A gravidez antes do casamento pode não ser mais 

causa de escândalo, mas ainda não é desejada e é criticada. 

Todas e todos possuíam uma conduta a zelar a partir do lugar social que se 

encontravam e estabeleceram relações diferentes com o código de conduta da época ao 

reproduzirem e ressignificarem essas normas através de suas “maneiras de fazer”. Diante 



150 

das variações dessas normas e de suas formas diversas de vivê-las, as noções entre certo e 

errado permanecem, bem como as críticas, a vigilância e os “nãos” para tolher, censurar e 

vigiar. Isso se dava de forma explícita ou implícita, marcando na materialidade dos corpos 

e das mentes daquelas e daqueles que viveram um momento assinalado pela repressão aos 

atos considerados impuros. 



151 

REFERÊNCIAS 

 

 

BAHIA, Juarez. Setembro na feira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

BASSANEZI, Carla. Mulheres dos anos dourados. In: DEL PRIORI, Mary L. (Org.) 

História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto∕Editora da UNESP, 2004, p. 607-

639. 

BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 

1992. 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano nas artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 

1998. 

DE CASTEELE, Sylvie Van; VOLEMAN, Danielle. Fuentes orales para la história de las 

mujeres. In. ESCANDÓN, C.R. (Org). Género e História. México: Instituto Mora/UAM. 

1992, p. 99-109. 

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Novas subjetividades na pesquisa histórica feminista: 

uma hermenêutica das diferenças. In: Estudos Feministas, vol. 2, 2,1994, p. 373-386.  

DIAS, Maria Rosália Correia. Por uma compreensão do conceito de gênero. In: 

FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho (Org). Ensaios sobre identidade de gênero. 

Salvador: Helvécia, 2003, p. 15-34. 

D‟INCAO, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. In: DEL PRIORE, Mary (Org.) 

História das mulheres no Brasil, São Paulo: Contexto, 2004. P. 223 – 240. 

ENGEL, Magali Gouveia. Meretrizes e doutores: saberes médicos e prostituição no Rio de 

Janeiro (1840-1890). Brasiliense: São Paulo, 1988. 

ESCANDÓN, Carmen Ramos. La nueva história, el feminismo e la mujer. In: 

ESCANDÓN, C. R. (Org.) Género e História. México: Instituto Mora/UAM, 1992, p.7-37. 

ESPÓSIO, Sílvia Emília. A sexualidade e sua outra legalidade. In: Masculino, feminino, 

plural. PEDRO, Joana Maria; GROSSI, Mirian Pillar. Florianópolis: Ed. Mulheres, 1998. 

P. 91 – 97. 

ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas perdidas: os populares e o cotidiano do amor no 

Rio de Janeiro de Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 

FALCI, Miridan Knox. Mulheres do sertão nordestino. Histórias das mulheres no Brasil. 

DEL PRIORI, Mary L. Murray (Org.). São Paulo: Contexto, 2004. P. 241-277. 

FERREIRA, Aurélio Buarque. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Versão 5.0 

Positivo, São Paulo: Positivo, 2004. 

FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (Orgs.). Usos e abusos da história 

oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1996. 

FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. As delícias do nosso amor. In: SARDENBERG, C; 

VANIN, I.; ARAS, L. (Orgs.) Fazendo gênero na História. Salvador: NEIM, 2002, p. 67-

88. 

___________, Alberto Heráclito. Quem pariu Mateus, que balance! Mundos femininos, 

maternidade e pobreza: Salvador, 1890-1940. Salvador: CEB, 2003. 

FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: DEL PRIORI, Mary L. (Org.). História 

das mulheres no Brasil, São Paulo: Contexto, 2004, p. 510-553. 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 2002. 

__________, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 

1997. 

___________, Michel. Introdução. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.  



152 

___________, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 

2005. 

FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: influência da 

industrialização (1970 – 1996). Salvador: UFBA, 1998. (Dissertação de Mestrado) 

HARDING, Sandra. Ciencia y feminismo. Madrid: Ediciones Morata, S.L., 1996. 

HOUAISS, Instituto Antônio. Dicionário Eletrônico da Língua Portuguesa. Versão 1.0. 

Editora Objetiva Ltda. 2001. 

IÑIGUEZ, Lupicínio (Coord.). Manual de análise do discurso em Ciências Sociais. 

Petrópolis: Vozes, 2004. 

JAIVEN, Ana Lau. Cuando hablan las mujeres. In: BARTRA, Eli (Org.). Debates em 

torno de uma metodologia feminista. México, D.F: UNAM, 1998, p. 185-198. 

LEYDESCORFF, Selma. Política, identificación y escritos sobre la Historia de la mujer. 

In: ESCANDÓN C. R. (Org.) Género e historia. México: Instituto Mora/UAM, 1992, p. 

86-98. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-

estruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997. 

MARTINS Júnior, Carlos. Mulheres “honestas” e mulheres “impuras”: uma questão de 

direito. Disponível em www.anpuh.uepg.br/xxiii-simposio/anais/menu.htm, 2005. 

MATOS, Maria Izilda S. Estudos de gênero: percursos e possibilidades na historiografia 

contemporânea. In: Cadernos Pagu (11). Campinas: UNICAMP, 1998, p. 67-75. 

__________. História das sensibilidades em foco: a masculinidade. História. Questões e 

debates, n. 34, ano 18, jan/jun, 2001. Curitiba: APAH/UFPR, p. 45-63. 

MATOS, Railda de Macêdo. Elas sonham acordadas em Santo Antônio dos Prazeres: 

mulheres em prostituição. Salvador: UFBA, 2000. (Dissertação de mestrado) 

MIRANDA, Luciana de Oliveira. Em busca da memória: práticas e representações do 

movimento estudantil em Feira de Santana (1964-1969). Feira de Santana: UEFS, 2001. 

(Monografia de especialização) 

MUNIZ, Diva do Couto Gontijo. Gênero, poder e o Código Penal de 1940: as construções 

de “crise moral”, “mulher moderna” e “virgindade moral”. Disponível em 

www.anpuh.uepg.br/xxiii-simposio/anais/menu.htm. 

NAVARRO-SWAIN, T. Cuerpos construídos, superfícies de significación, processos de 

subjetivación. In: FEMINIAS, Maria Luisa (Org.). Perfiles del feminismo iberoamericano, 

v. II, Buenos Aires: Catalogos, 2007, p. 223-254. 

NICHOLSON, Linda. L. Hacia um método para compreender el gênero. In: ESCANDÓN, 

C. R. (Org.). Género e História. México: Instituto Mora/UAM, 1992, p. 142-180. 

NIETZCHE, Friedrich. A genealogia da moral. São Paulo: Escala, 2005 

OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de 

modernidade: olhares, imagens e práticas do cotidiano (1950-1960). Recife: UFPE, 2008. 

(Tese de doutorado) 

OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. De empório a Princesa do Sertão: 

utopias civilizatórias em Feira de Santana (1893-1937). (Dissertação de mestrado). 

Salvador: UFBA, 2000. 

PATEMAN, Carole. O contrato sexual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 

PERROT, Michelle. Práticas de memória feminina. Revista Brasileira de História. v. 9, n. 

18, 1989, p. 9-18. 

PHILIPPI, Jeanine Nicolazzi. Gêneros excêntricos: uma abordagem a partir da categoria de 

sujeito do direito. In: PEDRO, Joana Maria (Org.) e GROSSI, Mirian Pillar. Masculino, 

feminino, plural: gênero na interdisciplinaridade. Florianópolis: Ed. Mulheres, 1998, p. 

153-166. 



153 

PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os fatos: narração, interpretação e significado nas 

memórias e nas fontes orais. Tempo: Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, 1996, p. 59-72. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 

RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição e códigos da sexualidade feminina 

em São Paulo (1890-1930). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 

RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane. Análise do discurso crítica. São 

Paulo: Contexto, 2006, p. 22. 

RIBEIRO, Juliana Carvalho de Assunção. Idéias jurídicas e relações de poder: mulheres, 

discursos jurídicos, controle e disciplina no Brasil – 1940-1990. Disponível em 

www.anpuh.uepg.br/xxiii-simposio/anais/menu.htm. 

RIVERA, Maria Milagros. Uma aproximación a la metodologia de la história de lãs 

mujeres. In: OZIEBLO, Barbara (Org.). Conceptos y metodología em los estúdios sobre la 

mujer. Málaga, Universidad de Málaga, 1993, p. 19-42. 

RODRIGUES, Alexnaldo Teixeira. Afinal, para que educar o Emílio e a Sofia? Rousseau 

e a formação da moral. Salvador: UFBA, 2007. (Dissertação de mestrado) 

SANTOS, Alane Carvalho. Feira de Santana nos tempos da modernidade: o sonho da 

industrialização. Salvador: UFBA, 2002. (Dissertação de mestrado) 

SARDENBERG, Cecília M. B. O gênero da memória: lembranças de operários e 

lembranças de operárias. In: PASSOS, Elizete; ALVES, Ívia; MACEDO, Márcia. 

Metamorfose. Gênero na perspectiva interdisciplinar. Salvador: NEIM/UFBA, 1998, p. 

147-264. 

SCOTT, Joan W. El problema de la invisibilidad. In: ESCANDÓN, C. R. (Org). Género e 

história. México: Instituto Mora/UAM, 1992, p. 38-65. 

___________. Experiência. In: Falas de gênero: teorias, análises, leituras. In: SILVA, 

Alcione L; LAGO, Mara; RAMOS, Tânia. (Orgs.). Florianopolis: Ed.Mulheres, 1999, p. 

21-56. 

____________. História das mulheres. In: BURKE, Peter. A escrita da história. Novas 

perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. 

_____________. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, 

Porto Alegre: UFRS, Faculdade de Educação, jul.-dez. 1990, p. 5-22. 

______________. Prefácio. A gender and politics of history. In: Cadernos Pagu: 

desacordos, desamores e diferenças. Campinas: UNICAMP, (3) 1994, p. 11-27. 

SIMÕES, Kleber José Fonseca. Os homens da Princesa do Sertão: modernidade e 

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

(Dissertação de mestrado) 

SOIHET, Raquel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In: PRIORE, Mary Del; 

BASSANEZI, Carla (Org. e Coord. de Textos). História das mulheres no Brasil. São 

Paulo: Contexto, 2004, p. 362 – 400. 

SOIHET, Raquel; SOARES, Rosana; COSTA, Suely (Trad.) A história das mulheres. 

Cultura e poder das mulheres. Ensaio de Historiografia. Revista Gênero. NUTEG, vol. 2, n. 

1 (2 sem. 2000). Niterói: Editora da UFF, 2000, p. 7-30. 

SOUZA, Ione Celeste de. Garotas tricolores, deusas fardadas: as normalistas em Feira de 

Santana (1925-1945). São Paulo: EDUSC, 2001. 

SWAIN, Tânia Navarro. Cuerpos construídos, superfícies de significación, processos de 

subjetivación. In: FEMINIAS, Maria Luisa (Org.). Perfiles del feminismo iberoamericano. 

Buenos Aires: Catalogos, 2007, v. II, p. 223-254. 

 



154 

 

LISTA DE FONTES 
 

 

Centro Cultural de Estudos Feirenses - Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade 

Galvão – UEFS/ Casa do Sertão 

 

NÚCLEO FÓRUM DESEMBARGADOR FELINTO BASTOS 

N. Caixa Estante Subsérie Ano 

196   Sedução 1955 

1.712 88 03 Sumário 1960-1961 

2.473 125 05 Sumário 1960-1962 

805 48 02 Sumário 1960-1961 

2.340 115 04 Revisão criminal 1960-1962 

1.945 94 04 Queixa 1960-1961 

1.714 88 03 Sumário 1960-1964 

2.168 103 04 Inquérito 1960-1965 

934 54 02 Sumário 1961-1965 

1.735 90 3 Apelação, sedução 1961-1966 

2.062 99 04 habeas-corpus 1962 

2.150 103 04 Inquérito 1962-1964 

2.187 105 04 Sumário 1962-1965 

2.242 108 04 Inquérito 1962-1966 

2.091 99 04 Inquérito 1963-1964 

2328 115 04 Sumário 1963-1974 

1.181 63 03 Defloramento 1964 

2.380 04 117 Inquérito 1965 

2.553 132 5 Sedução 1965-1966 

2.157 103 4 Sedução, corrupção de 

menores 

1965-1967 

1.874 93 04 habeas-corpus 1966-1967 

2.518 129 05 Inquérito 1967 

2.170 103 04 Inquérito 1968-1977 

2.154 103 04 Inquérito 1968-1977 

2.089 99 04 Inquérito 1969 

1.949 94 04 Queixa crime 1969 

2.435 121 05 Queixa 1969-1970 

2.156 103 04 Inquérito 1968-1977 

 

 

 

ARQUIVO DO FÓRUM DESEMBARGADOR FELINTO BASTOS 

N. Caixa Ano 

73/76 49 1976 

  31 de outubro de 1977 

 



155 

 

 

PERIÓDICOS 

Jornal Ano Dias das publicações 

Folha do Norte 1960 20 de fevereiro 

 1968 31 de agosto; 07 de setembro 

 1970 28 de fevereiro; 28 de março; 4 de abril; 06 de junho; 29 

de agosto; 12 de setembro; 31 de janeiro 

 1971 30 de janeiro 

 1973 14 de julho; 21 de julho; 15 a 17 de setembro; 15 de 

dezembro 

 1977 31 de março 

Feira Hoje  14 de julho de 1973 

Zé Coió Dia & Noite 2002 16 a 22 de agosto 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) - FEIRA 

DE SANTANA, 2009 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ARNOLD FERREIRA DA SILVA 

BÍBLIA. Evangelho de Mateus. Português. Bíblia Sagrada. São Paulo: Paulinas, 1971. 

CARRARO, Adelaide. Escuridão. 3 ed. São Paulo: L. Oren – Editora e Distribuidora de 

Livros LTDA. Comentário de capa. Local: BMAFS, 2009. 

Código de Posturas Municipais. Município de Feira de Santana. Lei n. 518, de 6 de janeiro 

de 1967. Feira de Santana, jan. 1967, p.48. 

FERREIRA, Antônio Moreira [Antônio do Lajedinho]. A Feira na década de 30 

(memórias). Feira de Santana: Talentos, 2004. 

______________. A Feira no século XX (memórias). Feira de Santana: Talentos, 2006. 

SODRÉ, Muniz. O bicho que chegou a Feira. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991. 

 

ARQUIVO PÚBLICO DE FEIRA DE SANTANA 

Código de Posturas Municipais (1967). 

 

 



156 

 

FONTES ORAIS 

Nome Data da Entrevista 

Any Farias, ex-costureira e cabeleireira julho de 2007 

Bruno julho de 2004 

Dolores, ex-prostituta, ex-costureira julho de 2007 

Dora Dias, professora universitária fevereiro de 2009 

Fátima Espínola, aposentada julho de 2007 

Joana Matos, professora primária, julho de 2007 

Joaquina Ferraz, feirante julho de 2007 

Leuma, prostituta julho de 2007 

Cléa, aposentada do serviço público julho de 2004 

Matias Rebouças, cliente dos bordéis julho de 2007 

Robélia, ex-prostituta julho de 2004 

Açucena Dias, ex-normalista julho de 2007 

Zilda, ex-secretária, dona-de-casa julho de 2007 

Mary Silva, ex-prostituta, dona de um ponto 

de encontro 

Julho de 2007 

 

Dulce, ex-prostituta Julho de 2007 

Carmem, professora primária aposentada Julho de 2007 

 



 

 

 

 

A N E X O S 
 

 

 



158 

ANEXO A 
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2. Falência das Elites 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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