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Resumo 

O texto analisa as experiências de mulheres pobres em Feira de Santana, nas primeiras 
décadas do século XX, autuadas pela Justiça por cometerem delitos de lesões corporais 
e homicídios contra homens e mulheres. Busca compreender como estes sujeitos 
estavam imersos no contexto citadino de Feira de Santana e utilizavam o espaço da feira 
semanal da cidade para garantir o sustento de sua família, característica recorrente entre 
as mulheres encontradas nos processos-crime e também entre aquelas que residiam na 
área rural do município. Neste sentido, analisa ainda os ideais de civilidade divulgados 
em Feira de Santana pelos jornalistas do periódico Folha do Norte, relacionando estes 
valores com as práticas diárias das mulheres pobres da cidade.  

Palavras-chave: Mulher - Feira de Santana - Processos-crime 
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Abstract 

The text examines the experiences of poor women in Feira de Santana, in the first 
decades of the twentieth century, reported by the Justice for committing crimes of 
bodily injury and homicide against women and men. Seeking to understand how these 
subjects were immersed in the city of Feira de Santana and used the space of the weekly 
market of the city to ensure the livelihood of his family, recurrent feature among women 
found in criminal proceedings among women living in rural areas of municipality. 
Accordingly, further examines the ideals of civility disclosed in Feira de Santana by 
journalists of the journal Folha do Norte, relating these values with the daily practices of 
poor women of the city.  
 
Keywords: Women - Feira de Santana - Cases-crime 
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Introdução 
 

 

Em 1906, na Freguesia do Bonfim, uma mulher, depois de ser perseguida por 

vizinhos foi presa em flagrante por ter agredido sua tia e irmã na residência das vítimas. 

A denunciada, Apollinaria do Carmo, 20 anos, solteira, lavradora, analfabeta, residente 

na Freguesia do Bonfim, em declaração à Justiça, afirmou que praticou a agressão em 

legítima defesa, havendo, naquela mesma ocasião, sido agredida por sua tia e irmã1. As 

ofendidas no caso, Maria Leopoldina, 22 anos, solteira, lavradora, analfabeta e Maria 

Fausta, 22 anos, solteira, lavradora, analfabeta afirmaram que estavam em casa quando 

chegou Apollinaria do Carmo “tirando satisfações e com palavras injuriosas”. 

Censurada pelas mulheres, a acusada armou-se de um ”pao de lenha” e vibrou “forte 

cacetada na cabeça de Maria Fausta que cahiu por terra banhada em sangue”, e deu, 

em Maria Leopoldina outra “forte cacetada no braço”.  

Ao tentar fugir, Apollinaria foi presa pelo Inspetor Luiz Miguel de Oliveira. 

Realizados os procedimentos legais, cinco testemunhas são convidadas a deporem sobre 

o caso. Em suas declarações, reafirmam a versão do fato contada pelas ofendidas e não 

atribuíram a Apollinaria do Carmo comportamentos que poderiam ser utilizados pela 

Justiça para incriminar ou desmoralizar a denunciada, prática jurídica recorrente 

naquele contexto. Ato contínuo, tomados os depoimentos e realizado o interrogatório da 

ré, o presidente do tribunal do “Grande Jury de Feira de Sant’Anna”, Francisco de 

Souza Dias, em 12 de abril de 1907, absolveu Apollinaria do Carmo das acusações, 

julgando procedente o argumento de legítima defesa utilizado pela mesma. 

Este rápido resumo do processo de Apollinaria do Carmo aponta indícios do 

caminho percorrido para se conhecer as experiências de mulheres pobres de Feira de 

Santana. Com base nas inúmeras informações contidas nos documentos judiciários 

encontramos aspectos significativos das vidas de mulheres trabalhadoras que habitavam 

o município de Feira de Santana nas primeiras décadas do século XX. Tais mulheres, 

em suas realidades cotidianas, percebidas através da leitura dos processos-crime, são o 

objeto central do presente texto. No processo de Apollinaria do Carmo é possível 

constatar que ela, sua tia e irmã eram mulheres trabalhadoras, solteiras e moravam em 

um Distrito do município de Feira de Santana. Dados aparentemente desconectados, 

mas quando somados às informações encontradas em mais 15 processos selecionados 
                                                           
1
 Processo-crime E: 04; Cx: 100; Doc: 2103. Sumário - Lesões Corporais. CEDOC/UEFS. 
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para a pesquisa, catalogados no Centro de Documentação e Pesquisa da Universidade 

Estadual de Feira de Santana – CEDOC, possibilitam um primeiro olhar sobre o 

cotidiano, trabalho e relacionamento de mulheres pobres no contexto de implantação da 

ordem republicana em Feira de Santana. 

Mesmo em função dos limites impostos por este tipo específico de registro 

histórico, é possível analisar as experiências de grupos sociais marginalizados com a 

leitura sistemática das fontes judiciais, atentando para as variadas versões construídas 

sobre o delito cometido onde geralmente são encontradas informações significativas 

sobre o cotidiano daquela comunidade. Indícios e sinais que revelam facetas 

significativas da vida de pessoas que não tiveram acesso a educação formal, nem 

participavam da política institucional das cidades, expostas em processos-crime, a partir 

do olhar deformador e repressor do Sistema Judiciário republicano, representado por 

“manipuladores técnicos”, juristas e advogados, e materializado no Código Penal de 

1890 (CORREA, 1983; SANCHES, 1998). Estas possíveis deformações encontradas 

nas declarações dos/as envolvidos/as no processo, em função da escrita enviesada dos 

escrivães, bem como do contexto no qual são recolhidas essas declarações, não 

inviabiliza a análise proposta. Contudo, implica em realizar uma análise pautada em 

ocultações e silêncios, atentando para os significados do implícito e do não-dito, a 

exemplo do processo de Apollinaria do Carmo, onde não encontramos as tais “palavras 

injuriosas” que supostamente motivaram as agressões (MATOS, 1997).  

No contexto citadino dos primeiros anos da república nacional, o município de 

Feira de Santana, caracterizado por uma fecunda e estratégica feira semanal, tinha suas 

ruas e becos, mercados e barracas, ocupadas por homens e mulheres pobres, vendedores 

ambulantes, comerciantes informais que acrescentavam à feira novas e baratas 

possibilidades de consumo para a população pobre da cidade, da qual estes mesmos 

vendedores faziam parte. Imersos/as e/ou escondidos/as na dinâmica movimentada da 

feira da cidade, alguns destes indivíduos tiveram suas vidas expostas em processos 

judiciais. A descrição contida nos referidos processos possibilita uma análise das formas 

de viver de mulheres pobres, domésticas, quitandeiras, lavadeiras, costureiras, 

habitantes da área urbana e rural do município de Feira de Santana, bem como a relação 

destas com os preceitos civilizatórios de uma cidade que começava a pleitear mudanças 

a fim de alcançar a almejada civilização. 

Neste sentido, a pesquisa comunga com preceitos da História Social das 

Mulheres, perspectiva que propõe a análise das vivências de mulheres como 
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protagonistas de suas existências, sujeitos históricos que negociam ativamente com as 

interpelações sociais do contexto em que vivem. Sugere ainda a desconstrução de 

preceitos essencializantes/biologizantes que pré-determinam a ação de mulheres a 

determinados espaços, restringindo sua liberdade de atuação e contribuindo para a 

reprodução e permanência de preconceitos e violências perpetradas contra as mesmas 

(SCOTT, 1995). Para tanto, é necessário associar conceitos das teorias de gênero e da 

história social, retirando do limbo historiográfico experiências diversas de 

trabalhadoras, mães solteiras, amásias, casadas e viúvas, sem engessá-las em modelos 

pré-concebidos, individualizantes e descontextualizados (COSTA, 2003). 

Desta forma, o texto foi estruturado a partir de temáticas que se complementam. 

No primeiro capítulo, analisamos os ideais de civilidade e civilização divulgados pela 

Imprensa, especificamente o jornal Folha do Norte, para a cidade de Feira de Santana 

nas primeiras décadas do século XX, bem como ressaltamos a participação de mulheres 

pobres na feira da cidade que, a partir das normas e valores publicizados por jornalistas 

do citado periódico, representavam um obstáculo para conquista da almejada 

civilização. Contudo essas mulheres continuavam pelas ruas da cidade lutando para 

garantir o sustento dos seus filhos/as. 

No segundo capítulo, apresentamos de maneira sistemática as mulheres 

encontradas nos processos-crime, ressaltando aspectos de suas vidas relacionados a 

ocupações profissionais, relacionamentos amorosos e estratégias de sobrevivência. 

Nesse capítulo analisamos como costumeiramente alguns comportamentos que 

transgridem as normas daquele grupo social específico catalisam ações agressivas por 

parte das mulheres analisadas. 
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Capítulo I 
“Mas a Feira continúa atrazada, nutrindo, entretanto, esperanças amplas dum 
melhor viver”. Ideais de civilidade e mulheres pobres em Feira de Santana, nas 
primeiras décadas do século XX 
 

 

1.1 Mulheres pobres na feira 

Na noite do dia sete de outubro de 1900, Leonidia Simplicia de Cerqueira, 

doméstica, que se declarou “abandonada pelo marido”, nascida em Feira de Santana, no 

Beco da Esteira, reuniu para um corriqueiro jantar algumas amigas, dentre estas, sua 

vizinha Maria Francelina de Oliveira, vulgo “Maria Cocó”, solteira, 40 anos, 

quitandeira, natural do Arraial das Almas2. O encontro, animado pelo álcool terminou 

em provocações mútuas entre Leonidia e Maria Cocó, que entraram em confronto 

corporal e armadas de cacete e navalha se agrediram mutuamente. Este desentendimento 

resultou em “duas extensas cicatrizes em ambas as faces” de Leonidia, como informou 

o auto do Exame de Sanidade constante no processo-crime por lesões corporais 

instaurado contra Maria Cocó3. 

 No decorrer do processo, as declarações das testemunhas, somadas aos 

interrogatórios da ré e ofendida, indicam que a briga entre as duas mulheres ocorreu por 

motivo aparentemente frívolo. Segundo consta do auto de perguntas das testemunhas, as 

duas principais envolvidas eram muito amigas, e o ocorrido se deu em função do 

“estado exaltado de embriaguez” apresentado por ambas, e do comportamento 

intempestivo de Maria Cocó, que, segundo Marcellino Alípio de Araújo, 26 anos, 

negociante, solteiro, natural do Bom Jardim, termo de Santo Amaro, testemunha no 

processo, não tinha “bom comportamento, pois vive constantemente provocando seus 

vizinhos”. 

 Realizados os procedimentos legais de praxe, é expedido um mandado de prisão 

contra Maria Francelina de Oliveira em 21 de fevereiro de 1901. Posteriormente, as 

testemunhas são novamente convidadas a se pronunciarem sobre a denúncia, e Maria 

Cocó é novamente interrogada. Neste interrogatório, quando questionada sobre o 

ocorrido, registra-se 

 

                                                           
2
 Processo-crime E: 1, Cx: 29, Doc: 515. Lesões Corporais. CEDOC/UEFS. 

3 Artigo 304: Si da lesão corporal resultar mutilação ou amputação, deformidade, ou privação permanente 
do uso de um orgão ou membro, ou qualquer enfermidade incuravel e que prive para sempre o offendido 
de poder exercer o seu trabalho. Codigo Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. 2003. 



11 

 

Respondeo que no dia e lugar referido, estando ella interrogada 
jantando com Leonidia Maria de Cerqueira, ambas estavam 
alcoolizadas, dando-se um conflicto entre ellas por provocação de 
Leonidia, indo esta a sua caza, e armando-se de um cacete, e 
entrando em luta com a interrogada rezultou sahir ferida com uma 
navalha que a offendida trazia no seio. 

 

 

Depois destas declarações, o rumo do processo foi alterado. Em um novo 

julgamento, “O Grande Jury de Feira de Sant’Anna” absolveu Maria Cocó das 

acusações, causando a indignação do Juiz de Direito da Comarca de Feira de Santana, 

Francisco de Souza Dias, que escreveu ao Egrégio Tribunal contestando a decisão do 

Jury. Segundo o magistrado: 

 
 
A appellação interposta, nos termos do inciso 3. do art. 44 da lei n. 
280 de 6 de setembro de 1898, da decisão do tribunal do Jury desta 
cidade, que, por 6 vótos, absolveu a ré Maria Francelina de Oliveira, 
conhecida por “Cocó”, de crime  de offensas physicas graves na 
pessôa de Leonidia Maria de Cerqueira, para desaggrado da (?) da 
justiça, (?) ser provida por esse Egregio Tribunal aferir de si a ré 
submettida a novo julgamento (...) O sucedido em que de dia a dia vai 
cahindo a (?) instituição do Juiz com decisão dum Jury, reclamão da 
parte desse venerado Tribunal um correctivo energico para a 
garantia dos mais sagrados direitos de vida, honra e propriedade. 
Anuncia que (?) os juizes em absolver criminosos, vai se erigindo em 
principio de perniciosos effeitos, modificando a acção da justiça, 
ainda agora, tenho prova em dizel-o, (?) julgados onde réos entre 
estes alguns accusados por crime de morte, e todos foram 
absolvidos!! Sem (?) outras considerações é de esperar da sabedoria 
do Egrégio Tribunal o provimento do presente recurso, em ordem a 
que a ré seja novamente julgada. 

 

 

O apelo aos “direitos sagrados de vida, honra e propriedade” e as críticas 

destinadas ao Grande Jury de Feira de Santana, escritas pelo magistrado não alteraram a 

sentença. No dia 18 de março 1902, “em conformidade das decizões do Grande Jury, 

absolvendo a ré Maria Francelina de Oliveira conhecida por Maria Cocó, da 

accuzação que lhe foi intentada”. 

 Este caso de lesões corporais ocorrido em Feira de Santana, nos primeiros anos 

republicanos inaugura as análises sobre condição feminina e criminalidade a que este 

texto se propõe. Se analisado de forma rápida e superficial, o processo se encerra na 

sentença final do Grande Jury. Porém, compreendendo que os processos-crime se 
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constituem em registros históricos singulares para a análise do cotidiano e das vivências 

de homens e mulheres das classes populares, bem como do contexto que os/as cerca, o 

processo-crime instaurado contra Maria Cocó fornece indicativos a respeito do 

cotidiano de quitandeiras, domésticas e negociantes, mulheres pobres, em Feira de 

Santana. 

 Maria Cocó, protagonista do auto judicial, exercia a profissão de quitandeira, 

vendedora ambulante de gêneros alimentícios e residia no Beco da Esteira, área próxima 

a feira de gado e outras mercadorias que dinamizava e distinguia a cidade de Feira de 

Santana como um importante entreposto comercial no interior da Bahia4. 

Provavelmente, Maria Francelina de Oliveira, seus vizinhos e vizinhas participavam das 

trocas comerciais ocorridas na feira semanal que atraía comerciantes, vendedores 

ambulantes, tropeiros, de várias partes da região. Como informa Poppino (1968), o 

comércio era a própria razão de existir da cidade que, em 1873 é elevada da condição de 

vila para a de Cidade Comercial de Feira de Santana. 

 A feira semanal de gado e gêneros alimentícios, principais mercadorias 

comercializadas, ganhou proporções significativas em função da localização geográfica 

privilegiada de Feira de Santana. O caráter de cidade-entroncamento onde se cruzam 

vários caminhos para outras partes da Bahia e do Brasil, possibilitou o crescimento e a 

consolidação da feira de Feira de Santana como uma das principais entre as cidades do 

interior do Estado da Bahia. Desta forma, a feira se constituía em um momento intenso 

de comercialização de produtos diversos, bem como de encontros entre visitantes e 

feirenses, trabalhadores rurais e citadinos. Sobre esta composição social da feira, Santa 

Barbara (2007, 10) informa 

 
 
Às segundas-feiras, a cidade abrigava a maior e mais importante de 
suas instituições econômicas e culturais: a feira semanal, que 
conjugava uma grande feira de gado no antigo Campo da Gameleira, 
ou Campo do Gado, e uma não menos importante feira-livre, que se 
estendia por todo o centro da cidade, atraindo para si uma variedade 
de sujeitos sociais saídos dos vários bairros e distritos e dos 
municípios da região. Para lá se dirigiam os grandes produtores e 
comerciantes de gado, os indispensáveis vaqueiros, as famílias 
abastadas ou sua criadagem, para a compra dos mais variados artigos, 
além dos pequenos produtores e dos atravessadores. 

 

                                                           
4
 Beco Esteira: Onde se vendia artigos de palha e ouricuri, perto da antiga Loja Pires; desapareceu para 

dar lugar ao alargamento da Av. Dr. Olimpio Vital, em direção à macrodrenagem. Segundo ALMEIDA, 
Oscar Damião de. Dicionário Personativo, Histórico e Geográfico de Feira de Santana. 2ª edição, 2000. 
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Poppino (1968) indica que, no período que antecede ao desenvolvimento 

industrial de Feira de Santana, datado por ele a partir da década de 1950, as transações 

comerciais ocorridas na feira excediam a qualquer outra atividade comercial da cidade, 

posto a participação nos comércios da feira de indivíduos das regiões circunvizinhas e 

dos distritos da cidade. 

 Neste sentido, o processo que trataremos a seguir indica a participação 

significativa de pequenos/as produtores/as nas atividades comerciais da feira. No 

processo-crime instaurado em 15 de novembro de 1906, Maria da Anunciação, 40 anos, 

viúva e amasiada, lavadeira, natural do termo de Serrinha, residente no distrito de 

Humildes, é acusada de ter agredido com mordidas José Emidio de Oliveira, 30 anos, 

amasiado, lavrador, nascido em Bomjardim no termo de Santo Amaro. No final da tarde 

de 16 de outubro de 1906, José Emidio ao passar em frente à casa de Maria da 

Anunciação, embriagado, é surpreendido pela denunciada, que agarrada em suas costas, 

lhe morde no rosto e recebe alguns tapas de José Emidio. Ao ver sua mãe sendo 

agredida, e ouvir seus gritos, Joviniano de Cerqueira, armado de um cacete de madeira 

agrediu José Emidio, e, posteriormente, ainda o acertou com um tiro de pistola5.  

 No auto de perguntas feitas a José Emidio, o lavrador indica que as ofensas se 

deram sem um motivo específico.  

 
 
Respondeu que hontem as seis horas da tarde mais ou menos, indo 
elle offendido desta cidade para sua caza de morada ao passar em 
frente a caza de Miguel de tal á amazia deste que ja tem uma 
prevensão (?) antiga com o offendido sai para o lado de fora e 
descompondo-se com palavras injuriozas atracasse com elle offendido 
e dava lhe uma preza com os dentes a buchexa do lado direito. 
 

 

Nos depoimentos das testemunhas, houve controvérsias sobre o motivo das 

agressões e sobre os procedimentos de Maria da Anunciação e Joviniano Cerqueira. 

Mesmo tidos como bons vizinhos, segundo depoimentos das testemunhas, os/as 

principais envolvidos/as, mãe e filho, costumavam andar embriagados, comportamento 

geralmente evocado por declarantes para confirmar o mau procedimento das envolvidas 

em delitos contra a Justiça. Esta não é a regra no processo em evidência, pois, como 

informou o declarante José Francisco de Paula, 40 anos, casado, lavrador, natural do 

                                                           
5
 Processo: E:02; Cx: 33; Doc: 569. Sumário - Leões Corporais Graves. CEDOC/UEFS.  
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Estado de Pernambuco, residente na Mangabeira, “ambos uma vez por outra se 

embriagam, mas até aqui sendo seus vizinhos como não se atreveram a incommodar-

lhe nem a sua família”.   

Dando prosseguimento a narrativa, no dia 24 de Outubro de 1906, foi expedido 

um mandado de prisão contra Maria da Anunciação que, presa no mesmo dia, 

permaneceu na “Cadeia Publica da Cidade” até o final das disposições jurídicas. No 

dia 28 de Novembro de 1906 foi solta e absolvida das acusações, entendendo a Justiça 

que o responsável pelo delito foi Joviniano de Cerqueira, filho de Maria da Anunciação.  

Este processo, associado ao de Maria Cocó demonstram um aspecto central na 

vida das mulheres pobres em Feira de Santana, tanto nos distritos como na área urbana: 

as protagonistas dos processos-crime evidenciados eram trabalhadoras e proviam seu 

sustento e o de sua família, especificamente no caso de Maria da Anunciação. Maria 

Cocó, quitandeira, provavelmente exercia sua profissão nas movimentadas ruas e becos 

que circundavam a feira de gado da cidade. Por sua vez Maria da Anunciação, residente 

no distrito de Humildes reagiu quando teve sua produção de pimentas prejudicada, 

produto comercializado na feira da cidade. No interrogatório em que é questionada 

sobre o ocorrido, ela informa que a agressão ocorreu em função de “haver furtado umas 

pimentas della a amazia do offendido”, pimentas comercializadas na referida feira, por 

ela e seu amásio.  

A participação de pequenos agricultores nas transações comerciais ocorridas na 

feira é registrada por Rollie Poppino em sua obra já mencionada, e por Santa Barbara 

(2007), que apontam a contribuição importante de pequenos produtores para o 

funcionamento da feira, por comercializarem produtos amplamente consumidos pelos 

frequentadores da feira. Como indicam as informações extraídas do processo-crime de 

Maria da Anunciação, todos os declarantes, quatro homens no total, exerciam a 

profissão de lavradores, “trabalhador de enxada”, como ficou registrado no 

depoimento de Marcos da Matta, 16 anos, solteiro, natural do termo de Irará e residente 

na Mangabeira.  

 A partir das informações encontradas nas fontes utilizadas, é perceptível como a 

feira se constituía também como espaço de luta pela sobrevivência para muitas mulheres 

das classes populares que precisavam trabalhar para garantir o seu sustento e de seus 

filhos. No caso de Maria Cocó, processo analisado no início deste texto, que não 

possuía filhos e não era casada, a feira e as ruas da cidade serviam como espaço para 

que esta vendesse suas mercadorias e sobrevivesse. Trabalhadoras que se “misturavam a 
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multidão, quitandeiras, bilheteiros, aguadeiros, fateiras e um sem número de 

trabalhadores, muitos prestadores dos serviços mais diversos.” (SANTA BARBARA, 

2007, 11). Analisando o trabalho feminino de mulheres pobres no Rio de Janeiro, Sohiet 

(1989) informa que estas exerciam atividades diversas como domésticas e vendedoras 

ambulantes, também inscritas em contexto no qual a renda oriunda deste trabalho era 

fundamental para a sobrevivência da família. Segundo a autora 

 
 
Estas mulheres, apesar de seus parcos ganhos, pois as atividades 
femininas em geral são as mais desvalorizadas e menos remuneradas, 
tinham papel relevante na economia familiar, sendo que muitas delas 
viviam sozinhas, garantindo sua subsistência e a de seus filhos 
(SOHIET, 1989, 166). 

 
 

A atividade das quitandeiras no Brasil ocorre desde o período colonial, no qual 

mulheres pobres vendiam suas mercadorias nas ruas, atividade intensificada com o 

desenvolvimento urbano das cidades brasileiras, nas quais se confundiam e se cruzavam 

mulheres brancas pobres, escravas e forras no comércio informal e intenso de 

mercadorias (DIAS, 1995). 

 Esta atividade sempre se apresentou como uma alternativa de sustento para 

mulheres empobrecidas, que em certos casos tinham sua renda complementada com 

atividades de costura, trabalho doméstico e lavagem de roupas. As condições materiais 

de existência das mulheres pobres forçavam que estas exercessem alguma atividade que 

garantisse alguns proventos para seu sustento. Estas mulheres, na maioria dos casos 

analisados, não tinham a garantia que seus amásios ou, em poucos casos, maridos 

provessem o sustento da casa, posto que estes também exerciam atividades profissionais 

pouco rentáveis. O comércio ambulante se apresentava então como uma possibilidade 

de complemento da ínfima renda familiar, ou mesmo única fonte de renda para muitas 

mulheres pobres e seus familiares.  

Sobre a atividade das quitandeiras, Dias (1995) esclarece que esta era uma 

profissão que, em função das peculiaridades da distribuição de gêneros alimentícios nas 

cidades brasileiras, especificamente em São Paulo, localidade analisada pela autora, a 

presença de mulheres pobres, negras ou brancas, comercializando alimentos nas ruas a 

preços mais acessíveis, era uma maneira de se garantir uma sobrevivência árdua, 

agravada pelas constantes investidas das autoridades para regular e controlar suas 

atividades. Experiências semelhantes às mulheres pobres de Feira de Santana, 
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principalmente aquelas que viviam no perímetro urbano do município, que não 

possuíam pequenas propriedades onde plantassem e consumissem o resultado das 

colheitas, mas garantiam sua renda através da comercialização de gêneros alimentícios 

nas ruas da cidade. Nas palavras da autora 

 
 
Toda a sua maneira de sobreviver implicava a liberdade de circulação 
pela cidade, pois dependiam de um circuito ativo de informações, 
bate-papos, leva-e-traz, contratos verbais... contra os quais havia 
medidas de repressão forjadas pelo sistema colonial (...). Ao sabor do 
crescimento do espaço urbano, organizava-se um pequeno comércio 
em que as mulheres pobres eram ao mesmo tempo vendedoras e 
freguesas, constituindo a própria clientela; quitandeiras e vendedoras 
eram simultaneamente agentes da demanda e da oferta, sobrevivendo 
com relativa autonomia (...) (DIAS, 1995, 73-74). 

 
 
Contudo, estas atividades e estas mulheres passaram a sofrer uma repressão 

significativa em função da nova ordem social que se queria instaurar nas cidades 

brasileiras, a partir da proclamação da república. Era necessário repensar a ocupação de 

certos espaços urbanos e, principalmente, educar os/as moradores da cidade quando 

estivessem perambulando pelas ruas, reservando o espaço citadino para o livre e 

contínuo tráfego de famílias burguesas. O ideal de civilização que as grandes cidades 

brasileiras perseguiam resultou em variadas medidas de reordenação do espaço urbano, 

bem como da intensa circulação, por diversas mídias sociais, de normas de 

comportamento para homens e mulheres (FERREIRA FILHO, 2003).  

 

1.2 Ideais de civilidade (e incivilidade) em Feira de Santana 

A cidade do Rio de Janeiro se apresenta como exemplo importante deste modelo 

de reordenação do espaço urbano em favor da ordem e civilização. As principais 

medidas adotadas por Pereira Passos, prefeito da cidade nas primeiras décadas do século 

XX, foram a limpeza das ruas, alargamento das avenidas, demolição de cortiços 

habitados por ex-escravos/as, e indivíduos pobres da cidade, responsáveis, segundo 

arquitetos, engenheiros e médicos, pelo aspecto infecto e imundo que estas habitações 

coletivas apresentavam, consideradas um perigo para a saúde pública, e foco propício de 

criminalidade.  

 Em sua pesquisa sobre os cortiços no Rio de Janeiro, Chalhoub (1996, 19) 

privilegia a demolição do cortiço Cabeça de Porco, “um valhacouto de desordeiros”, 
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apontando este fato como um dos “marcos iniciais, (...), de toda uma forma de conceber 

a gestão das diferenças sociais na cidade”. A partir desta demolição, o autor analisa a 

construção de duas noções importantes para se conceber o processo de construção da 

cidade republicana ordenada: o conceito de classes perigosas, que se confunde com as 

classes populares; e o conceito de higienização do espaço público, constantemente 

infectado pelas práticas e hábitos desordenados das classes populares. Associada a este 

segundo conceito, Sohiet (1989) enfatiza a importância de conceitos da medicina social 

para a reestruturação da cidade do Rio de Janeiro, como a construção de bairros limpos, 

casas abertas e largas, arborização das ruas, dentre outros. 

 Na Salvador Republicana, Ferreira Filho (2003) aponta que a Bélle Époque 

soteropolitana foi marcada por tentativas frustradas do poder público para 

“desafricanizar as ruas”, por ocultar dos espaços urbanos aspectos relacionados a 

atividades de homens e mulheres pretos/as, e que constituía a maioria da população da 

capital do Estado. Segundo o autor, a rua se apresentava como um território popular por 

excelência, lugar legítimo dos excluídos da sociedade, dificultando os esforços dos 

governantes para a moralização do espaço público. A presença das mulheres pretas, 

neste contexto, era marcante e recorrente em função de “toda uma rede de relações, 

hábitos e valores, próprios de uma cultura popular que se desenvolvia desde a colônia, 

teve, nas mulheres pretas e de rua, uma referência marcante” (FERREIRA FILHO, 

2003, 94). As contribuições e considerações dos/as autores acima referidos favorece a 

compreensão dos projetos de civilidade de algumas cidades brasileiras, e permite um 

diálogo com os projetos de civilidade ocorridos em Feira de Santana, nas primeiras 

décadas do século XX.  

 Feira de Santana, como já constatado, estava alicerçada na feira semanal de gado 

e outras mercadorias. Era uma cidade construída sobre fortes bases rurais, havendo um 

contato sistemático entre as populações dos distritos que circundavam a urbe, posto que 

estas pessoas aproveitavam a grande movimentação da feira para comercializar suas 

produções. Neste ínterim, é possível atestar que as ruas e becos da cidade eram 

habitados e movimentados por jornaleiros/as, cozinheiras, lavadeiras, e, principalmente, 

quitandeiras, que se constituíam em parte integrante e indissociável da dinâmica 

comercial da cidade, da realidade mesma do espaço urbano. Estes, além de ganhar o 

sustento diário, desenvolviam nesses espaços, amplas e tensas relações sociais, pautadas 

nas experiências próprias de grupos sociais subalternos. 
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 Deste modo, nos parece contra-producente aplicar, sem retoques, em Feira de 

Santana, o modelo de cidade civilizada almejada em outras cidades brasileiras. Com 

peculiaridades no que concerne a organização econômica da cidade, a retirada de 

homens e mulheres pobres do centro da cidade, inviabilizaria, até certo ponto, o 

comércio fecundo da feira da cidade. Mesmo que estes sujeitos participassem mais 

ativamente do comércio informal, e provavelmente de menor porte, eles se integravam 

naquele universo da feira, que tinha espaço para a comercialização de diversos tipos de 

mercadoria. Segundo Oliveira (2000, 25), Feira de Santana se apresentava como  

 
 

(...) uma cidade construída no interior do Estado da Bahia, com 
sólidas bases rurais, certamente a chegada de tais novidades 
provocaram conflitos, uma vez que ficaram em choque as duas 
principais características de Feira de Santana: de um lado o passado 
rural e do outro fortíssimo incremento do comércio e o conseqüente 
desenvolvimento urbano. 
 

  

O projeto de civilização pensado para Feira de Santana por intelectuais 

vinculados aos periódicos da cidade, principalmente o Jornal Folha do Norte, 

vislumbrava o progresso da cidade a partir do escamoteamento de aspectos que 

remontassem ao passado rural e pastoril da cidade, forjando novos padrões de 

comportamento para seus habitantes. Em função da primordial importância do comércio 

para a dinâmica e desenvolvimento da cidade, este projeto não poderia relegar aspectos 

que valorizassem as práticas comerciais que ocorriam nas ruas da cidade.  

Desta maneira, pensava-se a reordenação da cidade a fim de torná-la aprazível 

para os comerciantes e acolhedora para os enfermos. O estudo de Silva (1997) que 

analisa o pequeno impacto que a epidemia do colera morbus teve em Feira de Santana, 

em comparação ao considerável ímpeto com que a enfermidade assolou as cidades do 

Salvador e Cachoeira, nos anos 30, da década de 1880, relaciona este fato com a 

construção de um ideal de cidade-sanatório, com ares capazes de curar enfermidades. 

 A discussão proposta pelo autor enfatiza os discursos produzidos pela elite da 

cidade sobre o caráter limpo do município, que se caracterizava e ainda se apresenta 

como cidade-entroncamento, na qual o fluxo de pessoas era e é intenso. Segundo o autor 
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A cidade de localização elevada, onde o ar circulava com facilidade, 
dissipando os maléficos miasmas, mostrava-se confiável, pois fora 
capaz de resistir melhor que outras tantas ao tão temido flagelo. Certo, 
contudo, é que aquela idéia de uma cidade de ares especiais, 
benéficos, vinha ao encontro dos interesses mais bem zelados das 
autoridades. A Feira não era mais apenas a passagem de comércio 
obrigatória, era agora, também, a passagem segura (SILVA, 1997, 
61). 

 

 

Mesmo com esta intensidade de transeuntes, a cidade não foi atingida com 

tamanha intensidade pelo cólera morbus, o que intensifica a construção de discursos, 

pela elite feirense, acerca dos poderes curativos que a cidade supostamente apresentava, 

e que se fizeram repercutir nas primeiras décadas do século XX. Porém, relacionando 

estas discussões com reportagens encontradas no Jornal Folha do Norte, é possível 

afirmar que havia, por parte dos jornalistas do periódico, preocupação com a higiene e 

organização da cidade. Reclamações acerca da sujeira e desorganização das ruas se 

repetem nas páginas do Jornal. Como exemplo, vejamos a reportagem intitulada Incuria 

Excessiva, encontrada no exemplar publicado em 19 de março de 1910. 

 
 
Já não é a primeira vez que, destas columnas, chamamos a attenção 
dos poderes municipaes para a falta de asseio e iluminação da 
cidade. (...) Uma cidade que já gosou fóros de civilisada, que, por sua 
beleza, asseio etc, mereceu os títulos de Petropolis Bahiana e 
Princesa do Sertão e que depois é transformada em um campo de 
criação onde, dia e noite, pastam jumentos, bois, carneiros, cabras e 
porcos; quando as suas ruas estão immundas e a sua illuminação é 
pessima, tudo isso a ambiciosos trêfegos lembrou-se apossarem dos 
poderes – uma cidade assim é digna de lastima. (...) O serviço de 
asseio da cidade continúa a ser mal e (ilegível) feito. Um ou dois 
tristes gatos com a vassoura nas mãos pachorrentamente levantão a 
poeira das calçadas, nos ardores da canicula, polvilhando as lojas e 
armazens da Praça do Commercio com o subtil amido impregnado de 
miasmas deleterios, vehiculo de molestias dos orgãos respiratorios. 
(...) 

 

 

Através das reclamações do jornalista, é possível imaginar como as ruas da 

cidade de Feira de Santana estavam organizadas. O convívio direto entre os animais, 

criados e comercializados na cidade associados à incipiente limpeza do perímetro 

urbano ameaçava o festejado posto de Feira de Santana como “Petrópolis Bahiana’, 

cidade agradável e aprazível, posto que, a sujeira que infestava as ruas contribuía para a 
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disseminação dos miasmas, ares fétidos e prejudiciais para a saúde dos/as habitantes da 

Princesa do Sertão, responsáveis por doenças e mortes.  

Na reportagem a seguir, o Jornal novamente denuncia outro aspecto da 

desorganização das ruas da cidade, desta feita na reportagem intitulada Pelas Ruas, 

publicado em cinco de março de 1911. 

 
 
Num trecho da rua General Osorio, a partir da esquina do mercado 
Municipal no angulo da Praça Remedios Monteiro, as águas pluviaes 
da sargeta não se escoam regularmente por estarem ellas obstruidas 
com as terras naturalmente sobrepostas e pela grande quantidade de 
capim de burro que encobre as impuresas. Essas águas, assim 
permanecendo por longo tempo apodrecem e desprendem miasmas 
prejudiciaes a saude dos moradores da respectiva rua. Não é muito 
que reclamemos providencias, pois acima de tudo devem estar os 
preceitos da hygiene como um dos esteios fortes da vida da 
humanidade. Tambem não é demais que brademos contra o estado 
que se acham as calçadas das ruas carecendo de urgentes reparos, 
por estarem esburacadas, e que se faça a folliação das formigas que 
estão solapando até as propriedades, não se falando no incessante 
estrago das arvores de dos jardins. 
 

 

A partir destas reportagens, percebe-se como ideais de civilidade apropriados e 

publicizados pelos jornalistas de Feira de Santana estavam vinculados a limpeza das 

ruas e uma preocupação significativa com a higiene da cidade, com o alastramento de 

doenças infecciosas em função do estado infecto no qual as ruas se encontravam. Se 

atentarmos para a abrangência territorial que a feira alcançava, bem como para as fortes 

características rurais e sertanejas que a cidade apresentava, é coerente que os jornalistas, 

conhecedores dos benefícios e malefícios que ruas sujas significavam naquele contexto, 

e como portadores legítimos do saber, se manifestassem em relação ao suposto perigo 

que a cidade e, por extensão, seus habitantes estavam expostos.  

Em outras reportagens, encontramos declarações acerca da preocupação dos 

jornalistas com o alastramento da tuberculose. Para além das questões científicas acerca 

do contágio da doença, a reportagem enfatiza que os principais motivos do 

“espargimento” da tuberculose em Feira de Santana estão relacionados à 

“inobservancia dos preceitos hygienicos, a ignorancia do povo no assumpto e a invasão 

da cidade por doentes vindos de pontos varios – mormente da Bahia”. Os dois 

primeiros fatores são explorados pelo jornalista no sentido de expor como as condições 

de higiene da cidade e a pouca instrução dos seus moradores, principalmente aqueles 



21 

 

que “Ignorando o assumpto, por preguiça de ler e observar”, eram determinantes para 

que “dia a dia a morte vae destruindo vidas deixando após sua passagem, a impressão 

fria e rajada da desgraça, da desolação”6.  

Pode-se inferir destas afirmativas que, além dos choques e conflitos ocorridos no 

processo de transição para uma ordem republicana, em função das múltiplas 

experiências que se encontravam nas ruas de Feira de Santana, outro aspecto que se fez 

público e notório diz respeito a repressão da elite letrada às práticas populares, 

noticiadas nos periódicos da cidade. Como informa Oliveira (2000, 72), os jornais se 

constituíam em vulgarizadores dos modelos de civilidade da cidade, e os jornalistas se 

colocavam então como principais atores no processo de “combate a falta de uma cultura 

letrada, (...) um processo de destruição do mundo rural que tinha dado origem á cidade.” 

É possível confirmar estas declarações com notícias e reportagens sobre a importância 

que a educação recebe neste período, principalmente através das declarações dos 

jornalistas do periódico Folha do Norte.  

Segundo estes jornalistas a educação se constituía em instrumento primordial 

para a Salvação das Almas, expressão que intitula uma reportagem publicada em dois 

de abril de 1911. Esta reportagem enfatiza a suprema importância que a educação 

encerra no sentido de se criar uma nação livre da ignorância dos “vadios obscenos”. 

Dentre as várias afirmativas encontradas na reportagem, selecionamos um trecho que 

sintetiza a mensagem geral que o jornalista pretendia passar. Vejamos. 

 
 
Faça-se pela alma o que se faz pelo corpo - si a hygiene defende a 
saúde, a instrucção proverá a Moral. Tem o governo – e em boa hora 
o poz em campo – os desinfectadores que saneam a cidade e os lares, 
façam-se beneficios identicos ás almas, purificando-as com a 
Instrucção. 

  

 

O trecho evidenciado aponta para a direta associação entre higiene e letramento. 

Os indivíduos que tinham acesso a educação formal seguiam os preceitos da higiene, 

porém, os indivíduos analfabetos, sem escolaridade supostamente descartavam 

recomendações essenciais para uma vida limpa e higiênica, nas cidades republicanas. 

Existe, nestas reportagens, um evidente caráter moralista e excludente, haja vista o 

                                                           
6
 Folha do Norte, 7 de outubro de 1911. Tuberculose em Feira. Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão. 

Museu Casa do Sertão/UEFS. 
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pouco alcance que a educação formal tinha naquele contexto. Em síntese, a mensagem 

implícita as estas reportagens apontam que às sujeiras das ruas se somava a sujeira de 

seus habitantes, pobres e impossibilitados de custearem para si e para seus filhos, uma 

educação letrada, e praticavam no seu dia-a-dia comportamentos e atividades 

incoerentes com os preceitos civilizatórios de Feira de Santana.  

O jornal Folha do Norte também se posiciona em relação aos saberes populares, 

principalmente no que diz respeito às práticas de cura das populações negras. As 

curandeiras da cidade recebiam um tratamento jocoso dos jornalistas do periódico. O 

jornal editado dia 12 de julho de 1912 traz uma extensa reportagem sobre a atuação de 

Candinha, uma curandeira da cidade. Na reportagem, o jornalista faz menção direta a 

Hygiene e a Polícia da cidade a fim de combater práticas de cura nocivas a população, 

posto que não eram legitimadas pelo saber médico local. Segue partes da reportagem. 

 
 
Não será o bastante para que a Hygiene e a Policia, usando de um 
direito e cumprindo um dever, chamem ás contas essa mulher e 
entrem na indagação da verdade ou da falsidade de sua pathologia e 
de sua therapeutica? Não é até natural que o digno sr. Delegado da 
Hygiene faça vir á sua presença essa curandeira, interrogue-a, e 
submetta-a mesmo a uma prova, para certificar-se de sua 
competencia ou incompetencia, da innocividade ou nocividade de 
seus processos curativos? Em uma palavra, que a Candinha faz 
profissão de << curar >>, e que exerce esta profissão 
escancaradamente e por meio de artimanhas e de bruxarias, é uma 
verdade que se deprehende claramente da narração dos que dela 
vêm; que essa profissão é illicita e criminosa pela incompetencia de 
quem a exerce, e pelas praticas supersticiosas e fraudulentas que a 
envolvem, e outra verdade que, finalmente, a Hygiene e a Policia não 
devem cruzar os braços deante dessas perigosas especulações por 
amor da ordem e da saúde publica, é verdade ainda. E aqui fico, certo 
de que acabo de prestar ao publico um serviço não pequeno. O que 
não posso, não quero, nem devo fazer, é entrar em polemica com 
qualquer Jorge ou José Maria que se interesse pelas Candinhas, pelos 
Domingos, pelas Mathildes e outros que houve. 

 
 

Dentre os processos analisados encontramos um processo contra o delito de 

curandeirismo7, classificado assim pelo Código Penal da República dos Estados Unidos 

do Brasil, de 1890, no artigo 1588. As práticas populares de cura ocorreram em um 

                                                           
7
 Processo E: 04; Cx; 110; Doc: 2276. Curandeirismo. CEDOC/UEFS. 

8 Artigo 158: Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo, para uso interno ou externo, e 
sob qualquer forma preparada, substancia ou qualquer dos reinos da natureza, fazendo, ou exercendo 
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Candomblé, no distrito das Almas, no qual a “conhecida curandeira” Maria Carolina da 

Cruz, conhecida como “Lina”, no dia 13 de Agosto de 1905, foi acusada de  

 
 
ministrando substancias nocivas a saúde, das quaes servindo-se 
Manoel Candido Pires, Maria Romana da Conceição, Maria 
Thomazia da Conceição, Manoel José de Araújo, João Evangelista 
Pires, Maria Senhorinha da Conceição, Maria de S. Pedro e Maria 
Romana da Conceição, alteraram-lhes de tal modo as suas funcções 
physiologicas que, travada a lucta entre os mesmos, no pressuposto 
de quantos lhes apresentavam eram bichos, resultou a morte dos 
quatro ultimos, em consequencia dos ferimentos recebidos por cacete, 
tição de fôgo e o mais que se lhe deparava. Com tão pernicioso 
procedimento incidio a denunciada na sancção penal do art. 158 
(inciso) unico do Cod. Penal vigente e para que seja devidamente 
punida offerece o Promotor Puiblico a presente denuncia que, 
recebida e julgada provada seja a mesma punida no maximo das 
penas do dito art. do Cod. Cit., concorrendo os aggravantes dos 
(incisos) 4, 7 do art. 39 do m.mo Cod. 
 

  

A formação da denúncia pela Justiça feirense indica como a simbologia e as 

práticas de cura realizadas em cultos de religiões afro-brasileiras eram deslegitimados 

pelos agentes do Direito, bem como pelos jornalistas do periódico Folha do Norte. 

Primeiro, por afirmar que as bebidas ingeridas pelos participantes eram prejudiciais a 

saúde – “substancias nocivas a saúde” - o discurso jurídico descredibiliza toda uma 

forma de pensar as doenças e a influência que as forças espirituais podiam ter na vida 

destas pessoas, e, por conseguinte, a importância que as curandeiras ou mulheres que 

dominavam saberes curativos possuíam para este grupo social específico. Por classificar 

aquele culto religioso como “pernicioso”, o Promotor Publico João Vicente Viana 

expõe as construções forjadas acerca das manifestações religiosas afro-brasileiras, alvos 

específicos da repressão civilizadora da “Higyene” republicana, como solicita o escritor 

da matéria citada do Jornal Folha do Norte. Na conclusão do processo instaurado contra 

a curandeira Lina, a Justiça feirense condenou a religiosa como incursa “no gráo 

maximo do artº 158 Unico do Codigo Penal, visto concorrerem as circunstancias 

aggravantes dos (incisos) 4º, 7º do artº 399 do dito Codigo, e sujeita á prisão e 

livramento”. 

                                                                                                                                                                          

assim, o officio do denominado curandeirismo. Codigo Penal da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 
1903. 
9
 Artigo 39: São circunstancias aggravantes: 
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 Em outro processo, instaurado em quatro de agosto de 1902, a Justiça publica 

denunciou as práticas curativas de Izidoro de tal, morador na Mangabeira, acusado de 

“ministrar e prescrever como meio curativo para uso interno, substancia dos reinos da 

natureza, exercendo assim o officio do denominado curandeiro, definido e punido pelo 

nosso Cod. Pen. (...) que, por sua gravidade exige da Justiça publica prompta e urgente 

iniciativa a fim de fazer cessar tão pernicioso abuso” 10. 

O posicionamento dos juristas e jornalistas e feirenses estão imersos em um 

contexto no qual as teorias higienistas classificavam os/as habitantes brasileiros/as, 

hierarquizando as populações humanas. No Brasil, os/as descendentes de africanos/as 

eram os responsáveis pela degenerescência a que o Brasil estava destinado, se não 

resolvesse o problema da miscigenação entre negros e brancos. Postos como inferiores, 

a medicina social, como principal portadora da salvação nacional, indica que os/as 

negros/as não tinham capacidade de abstrair o suficiente para acreditar em um só Deus, 

devido a isto a crença em um sobrenatural diverso e muito diferente da simbologia cristã 

(RODRIGUES, 2005). 

 As classificações negativas atribuídas às práticas de cura populares e as 

manifestações religiosas afro-brasileiras na cidade de Feira de Santana, informam sobre 

a intensa publicização de conceitos que negassem e marginalizassem aspectos 

relacionados a imagens rurais e iletradas, que a elite letrada da cidade pretendia 

esconder. As curandeiras e mães de santo se apresentavam neste contexto, como 

empecilho a civilização e como mantenedoras de práticas execradas pela elite feirense 

(SANTOS, 2005).  

 Outro aspecto relacionado às práticas características da população negra e pobre 

das cidades brasileiras, reprimido pelos jornalistas do Folha do Norte foi o entrudo, 

evento popular aos poucos substituído pelo carnaval. Segue partes da reportagem de 29 

de janeiro de 1910, intitulada O Entrudo.  

 
 

chamamos a attenção das auctoridades competentes para o abusivo e 
prejudicialissimo jogo do entrudo, que, extincto quasi entre nós, 
agora pretendem fazel-o voltar com todas as suas desastradas 
consequencias. (...) A Feira, que é já uma cidade adeantada e que 
muito merecidamente gosa dos fóros de civilisada, deve abolir por 
uma vez essa velha, archaica e perniciosa diversão, substituindo-a 

                                                                                                                                                                          

Inciso 4: Ter o delinqüente sido impellido por motivo reprovado ou frívolo; Inciso 7: Ter o delinqüente 
procedido com traição, sorpreza ou disfarce. Codigo Penal da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 
1903. 
10 Processo-crime E: 01, Cx: 14, Doc: 257. Curandeirismo. CEDOC/UEFS. 
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pelos varios entretenimentos do carnaval, cujas festas, traduzindo o 
prazer e a alegria, constituem hoje o chic das cidades mais cultas, 
mais civilisadas do mundo, onde a graça e a pilheria, o belo e o 
agradavel fizeram desapparecer para sempre a grosseira laranjinha e 
a estupida seringa. Assim, pois, confiando que se não façam demorar 
medidas repressoras para o caso, igualmente nos dirigimos aos paes 
de familia, que devem quanto antes ir afastando os seus filhos desses 
inveterados e prejudiciaes costumes. 

 

 

O entrudo, festa popular por excelência, foi classificado pelo periódico enquanto 

festa “perniciosa e prejudicial” às famílias em função de suas práticas “desastrosas”. O 

ataque do jornalista se dá principalmente em função do perigo que o entrudo 

representava para o posto de cidade civilizada que a Feira de Santana sustentava, 

ameaçado por práticas arcaicas da população pobre e negra feirense. Como informa 

Ferreira Filho (2003), o entrudo, festa popular por exccelência, demonstrava uma clara 

consciência popular dos antagonismos sociais, uma vez que o objetivo principal da festa 

era “achincalhar ou ridicularizar” o comportamento sóbrio e respeitável das famílias 

burguesas moralistas.  

Deste modo, é coerente a preocupação dos jornalistas com a retomada do 

entrudo, infectando as ruas da cidade, já tão maltratada pelo descaso da administração e 

ignorância da população, com comportamentos avessos a um modelo que se queria 

instaurar. 

 

1.3 A Salvação das Almas – Educação letrada e civilidade em Feira de Santana 

No jornal do dia 20 de julho de 1912, encontramos uma reportagem ilustrativa 

sobre os conceitos que norteavam o modelo de civilização evocado em Feira de 

Santana, nas primeiras décadas do século XX11. Segue partes da matéria intitulada a 

Feira e a Civilisação. 

 
 
No numero 33 da << A Bandeira >> o sr. Silio neto teve a gentileza 
de procurar justificar o seu affirmar: << costumes e usos de pouca ou 
nenhuma civilisação como sabemos ser a Feira de Sant’Anna >>. É 
exacto que foi delicado o dizer deste sr.: << Cumprindo um dever de 
civismo, venho, respeitosamente, apresentar ao nobre pôvo feirense, 
as justificativas precisas ao caso em questão assegurando-lhe não ter 
intuito algum de susceptibilisal-o em sua integridade moral-social 
quando disse existir ahi costumes de pouca ou nenhuma 
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 Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão. Museu Casa do Sertão/UEFS. 
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civilisação.>>. Coisa curiosa: é que, impassivel ante o sentenciar dos 
literatos, a Feira, si bem que ambicione progredir, não muito se 
contrista de contemplar ao longe a Grande Civilisação – essa que é, 
não raro, contraproducente, reveladôra, pura, da animalidade 
inferior que dormita no homem. Nos seus usos e costumes a Feira 
percebe que um Marcel Prívos não encontrará, tão facilmente, 
abundancia de tantas para colôrir o Escandalo; dos seus usos e 
costumes ainda não bróta, na impetuosidade e frequencia inherentes 
aos dos grandes centros de civilidade, a << nevrôse criminal >> de 
Enrico Férri. Mas a Feira continúa atrazada, nutrindo, entretanto, 
esperanças amplas dum melhor viver. Esperanças, sim...; quem não 
as tem? Poderemos nós, os daqui, dentre em pouco, contemplar o vôo 
atrevido dos aeroplanos, a marcha vertiginosa dos automoveis e até – 
ó doce felicidade! a fundação duma << Academia Feirense de Lêtras 
>> - dessa que é, no presente, um dos mais alevantados, dos mais 
brilhantes attestados da altissima instrucção brasileira – instrucção 
teratóide, em plena bancarrôta, em franco desequilibrio. 
 

 

A longa reportagem do Jornal Folha do Norte traz alguns indicativos acerca dos 

discursos construídos por jornalistas sobre os apontadores da civilidade em Feira de 

Santana. Em resposta as acusações de outro jornalista sobre a “pouca ou nenhuma 

civilisação” da cidade, o jornalista, que não se identifica, se sente na obrigação de 

escrever em defesa da cidade que, segundo ele, ambiciona em progredir até a “Grande 

Civilisação”. Na sua contundente explanação, o jornalista argumenta que o caminho até 

a perfeita civilidade perpassa pela educação letrada. Só aqueles/as que detêm o 

conhecimento instruído podem ser classificados como civilizados. Em um contexto no 

qual a grande maioria das pessoas, pobres ou ricas, não conheciam as primeiras letras, 

era coerente afirmar que a “Feira continúa atrazada”. 

 Outra reportagem, do mesmo jornal, aponta a preocupação dos jornalistas com a 

educação em Feira de Santana. No dia três de agosto de 1912, é publicada uma matéria 

intitulada Os predios escolares, na qual, o jornalista reforça a necessidade de se 

construir prédios escolares para instruir a mocidade de Feira de Santana12. 

 
 
Visitei, ha poucos dias, a nossa visinha, a esparançosa cidade de S. 
Gonçalo, e, com franqueza o seu asseio, relativamente ao da nossa 
feirense cidade, que se inculca de bella entre as mais bellas, saudavel 
entre as mais saudaveis, acha-se superiormente avantajado ao do 
nosso torrão. (...) Entretanto, a nossa formosa Feira, coitadinha! vae 
ao que se vê presentemente, a passos de tartaruga para a montureira 
publica. (..) porquanto ao traçar estas ligeiras linhas, cabe perguntar: 
- que predio publico – escolar possue ja a Feira a qual se consta 
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como superiormente progressista, para os nossos filhos e 
tutelados?...(...) E porque a actual municipalidade desta florescente 
cidade, que se acha no termino de sua administração, não deixa apos 
si um rastro de luz, com a erecção dos predios escolares, ainda 
mesmo que inacabados?(...) Pois bem, façam-se mesmo assim, porque 
talvez obedeçam á esthetica da planta; mas façam-nos e não se 
offereça ao publico uma lastimavel e amarga lição de regresso, pelo 
bem material e espiritual da infancia e da mocidade feirenses. Feira, 
30-7-1912. Um andarilho. 

 

  

O andarilho que assina a reportagem se mostra muito preocupado com a 

educação dos “filhos e tutelados” de Feira de Santana. Segundo o jornalista, os 

administradores da cidade não davam a devida atenção ao problema da educação formal 

da cidade, demonstrando assim “uma lastimavel e amarga lição de regresso”, frente às 

exigências do modelo de civilização exportado de países europeus. Sobre a educação e 

as normalistas em Feira de Santana, na década de 1920, Souza (2001) analisa a função 

destas professoras da Escola Normal da cidade para a construção de uma cultura 

educacional na cidade. Nesse bojo, a autora analisa qual o sentido que a educação 

recebia naquele contexto.  

 
 
A educação, nessa perspectiva, não se resumia à aprendizagem de 
conteúdos, mas buscava ser uma verdadeira endoculturação, em que 
novas formas de sociabilidade, novas formas de fazer e novos saberes 
eram desejados. Educar significava, também, disciplinar, normatizar, 
forjar atitudes e comportamentos (SOUSA, 2001, 21-22). 

 
 

Feita estas declarações, é importante ressaltar que, no processo citado no início 

deste texto, nenhum/a dos/as envolvidos/as eram alfabetizados/as. Aspecto que pode ser 

estendido a todas as mulheres encontradas nos processos-crime analisados13. É possível 

afirmar assim que a educação letrada tinha um alcance muito restrito na cidade naquele 

momento, dificultando que a “formosa Feira” encontrasse, finalmente, o caminho da 

civilização, para o desespero dos jornalistas do periódico Folha do Norte.  

                                                           
13

 Somente no processo instaurado contra Eliza do Espírito Santo por delito de lesão corporal seguido de 
homicídio encontramos mulheres alfabetizadas, a responsável pelas meninas envolvidas no delito, Ísia 
Amelia Costa, 56 anos, casada, natural e residente em Feira de Santana, e duas freiras trabalhadoras na 
Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, Irmã Santa Ephren e Irmã Santa Ignacia. Processo-crime 
E: 1; Cx: 12; Doc: 237. 
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Em recenseamento realizado em Feira de Santana em 1920, constatou-se que de 

um total de 14479 pessoas de idades entre 0 a 15 anos e de 15 anos em diante, 4416 

sabiam ler e escrever, sendo que deste total 2004 homens e 2412 mulheres. O número 

dos que não sabiam ler e escrever correspondia a 4404 homens e 5659 mulheres14. Por 

mais que a pesquisa não contemplasse inteiramente a população feirense, é possível 

perceber através destes números, a diferença significativa entre a população analfabeta e 

escolarizada de Feira de Santana. Na tabela a seguir apresentaremos números a respeito 

da população feirense em alguns anos das décadas de 1900, 1910 e 1920, a fim de 

analisarmos o alcance da instrução formal na cidade. 

Tabela 1. Distribuição da população do município de Feira de Santana, segundo 

ano. 

 

ANO POPULAÇÃO 

1907 

 

 69911 

1908 70882 

1909 71867 

1910 72866 

1911 73879 

1912 74906 

1923 77600 

 

Fonte: Anuário Estatístico da Bahia (1923). População da Bahia por municípios. Anuário Estatístico do 
Brasil. População do Brasil por Municípios e Estados (1907-1912). SEI – Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia. 

 

 Os números do recenseamento apresentado demonstram um crescente aumento 

populacional em Feira de Santana. Não encontramos a população do município 

                                                           
14 Recenseamento 1920. População de cada um dos Estados dos Brazil, por municípios e districtos, 
segundo o gráo de instrucção, o sexo e a idade. SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia. 
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correspondente ao ano de 1920, no qual analisamos o número de alfabetizados na 

cidade, porém, a partir destes números pode-se inferir que o número aproximado dos 

habitantes da cidade estava compreendido entre 75000 e 76000 habitantes. Dentre estes, 

aproximadamente 15000 pessoas foram consultadas na pesquisa, o que representa 

19,7% da população aproximada do município, um percentual que revela o baixo nível 

de alfabetização da população de Feira de Santana. 

A preocupação com a instrução pública e a construção de prédios escolares na 

cidade não se inicia com os ideais de civilidade da república brasileira. Em ata da 

Câmara de 3-10-1863, encontramos uma solicitação para a criação de uma “cadeira de 

instrução primária para o ensino de meninos no arraial de S. José das Itapororocas”15. 

O argumento utilizado para a criação desta cadeira está relacionado ao grande número 

de habitantes residentes no local16. Segue partes do documento. 

 

 

Restituindo Vossa Excelência. a Cadeira adquirida anteriormente 
com toda justiça, esta Corporação Municipal implora do providente 
Governo de Vossa Excelência. a permissão da dita aula para o 
populoso lugar, que fôra a sede da Freguesia desta Villa do Oraco  
Sam José das Itapororocas, (...) havendo Excelentíssimo Senhor nos 
arrebaldes de tal Distrito de Paz grande nomeridade de habitantes e 
abastados com disposição até de destinarem uma casa sufficiente 
para Aula e habitação do Professor como a tempos encaminhado foi 
um abaixo assignado pôr esta Municipalidade. 
 

 

Este registro nos informa que a preocupação com a educação letrada em Feira de 

Santana remonta ao período no qual a posterior Cidade Comercial da Feira de Santana 

ainda era “Villa de Sant’Anna da Feira”. O redator da fonte ainda associa a importância 

da educação a relevância de cultos religiosos católicos realizados na “Villa”.  

Diante do exposto, é possível afirmar que o projeto de civilização da cidade, 

evocado pelos jornalistas do Jornal Folha do Norte, tinha a educação letrada como parte 

fundamental dos ideais de civilidade de Feira de Santana, na qual, por questões óbvias, 

as mulheres protagonistas da pesquisa não estão integradas, uma vez que 

                                                           
15

 Seção Colonial/Provincial – Série Câmaras, Maço 1311, Feira de Santana – 1856 a 1875.  
16 Sobre origens, povoamento e desenvolvimento da cidade de Feira de Santana ver ANDRADE, Celeste 
Maria Pacheco de. Origens do povoamento de Feira de Santana: um estudo de história colonial. 
Dissertação de Mestrado. Salvador, UFBA, 1990. FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem 
tanto à terra: agropecuária, escravidão e riqueza em Feira de Santana, 1850-1888. Dissertação de 
Mestrado. Salvador, UFBA, 2007. 
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demonstravam, em suas práticas diárias, conhecimentos do saber popular, saberes 

desvalorizados pelas declarações dos jornalistas que hipervalorizavam o saber escolar, 

tido como uma “arma para efetuar o Progresso” (OLIVEIRA, 2000, 52). 

 Desta maneira, conclui-se que as mulheres protagonistas deste texto, viviam em 

uma cidade na qual o comércio era parte fundamental da vida econômica e social de 

Feira de Santana. Quitandeiras, cozinheiras, lavadeiras, domésticas e costureiras teciam 

suas relações sociais em um contexto no qual só lhes restava freqüentar as ruas para 

sobreviver, uma afronta aos letrados da cidade que imputavam aos/as analfabetos/as da 

cidade o atraso da Cidade Comercial de Feira de Santana, dentre os quais estas mulheres 

certamente estavam incluídas. Como não era possível, pelo menos viável, retirar estas 

mulheres do centro da cidade, os ideais de civilidade de Feira de Santana possuíam 

características específicas que não estavam necessariamente relacionadas à expulsão dos 

populares do centro da cidade, e sim, e de forma mais contundente, a ênfase na 

educação formal e letrada para atingir a Grande Civilisação. 
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Capítulo II 
“Resoluta e prompta” – Cotidiano conflituoso de mulheres pobres em Feira de 
Santana 

 
 

2.1 Introdução 

Um Drama de amor ocorrido no Distrito da Gameleira virou notícia na edição 

do Jornal Folha do Norte, de 10 de fevereiro de 1912. A notícia dissertou sobre o fim 

trágico do relacionamento amoroso entre os amásios Izidoro e Florentina17. Como 

consta na reportagem, Izidoro, casado, abandona sua esposa legítima, seu “próprio lar”, 

para viver amasiado com Florentina. Por motivos que não se explicitam na reportagem, 

Florentina despreza seu amásio se negando a permanecer vivendo com este. Diante 

deste comportamento resoluto, Izidoro agride sua amásia com cinco golpes de faca e 

foge, resultando na agonizante morte de Florentina. Vejamos como o jornalista constrói 

o ocorrido. 

 

 

Tomado de amores por Florentina, e para seguil-a, Izidoro, residente 
no districto da Gamelleira, deste municipio, abandonara o proprio 
lar, despresando a esposa legitima. Amaziou-se com Florentina e com 
ella foi vivendo. Mas a ingrata o despresou, um dia! E o amante, não 
podendo supportar o sacrificio de sua paixão, aproveitando-se, no 
ultimo domingo, da ausencia da ex-amada, penetrou em sua casa e ali 
se deixou ficar, á espera. Quando a indefesa mulher entrava, 
despreocupada, o amante abandonado appareceu e interrogou: 
“Então não volta para minha casa?”.  A resposta – “não!” – resoluta 
e prompta, foi sufficiente para que Izidoro sacasse duma faca e, 
furiosamente, descarregasse o primeiro golpe, o segundo, o terceiro, 
o quarto, o quinto, sobre a infeliz rapariga, deixando-a 
ensanguentada e agonisante.  

 
 

Em tom claramente irônico, comum à forma como os jornais se dirigiam às 

camadas populares, a reportagem, que retrata o assassinato de uma mulher por um 

homem supostamente inconformado com o desprezo de sua amásia, demonstra de forma 

implícita atitudes e comportamentos de mulheres das classes populares em Feira de 

Santana, nas primeiras décadas do século XX. Concluímos que Florentina e Izidoro 

pertenciam às classes populares do município em função, primeiro, da publicização do 

delito por um periódico caracterizado por ser portador de discursos das classes 
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dominantes e ocupado em forjar, através de matérias sensacionalistas e pedagógicas, o 

comportamento adequado para homens e mulheres, e, em contrapartida, marginalizar 

comportamentos geralmente associados às experiências de homens e mulheres pobres, 

tal como no caso em evidência. Segundo, porque é possível afirmar, diante das 

informações presentes na reportagem, que Florentina era uma mulher com certa medida 

de autonomia, independente o suficiente para terminar seu relacionamento amoroso e 

sustentar sua própria casa, local onde se consumou o crime.  

A despeito das declarações sensacionalistas encontradas na matéria do Jornal 

Folha do Norte e das informações limitadas sobre a vida e cotidiano de Florentina e 

Izidoro, utilizamos a referida fonte para apresentar aspectos do cotidiano de mulheres 

pobres em Feira de Santana. Este episódio ilustra de forma singular a escassez de 

informações sobre a vida de amásias, mães solteiras, trabalhadoras. Tais dados 

geralmente são encontrados em notícias de jornal, registros históricos - que ignoram 

particularidades importantes de suas vidas, e em fontes judiciais, documentos que 

particularmente apresentam, mesmo que de forma enviesada, episódios e informações 

que permitem análises sobre as experiências de grupos sociais marginalizados. Porém, 

mesmo com estes impasses sabemos que Florentina provavelmente trabalhava para se 

sustentar e não se encaixava em padrões de comportamento vigentes na época a respeito 

da conduta adequada pensada para mulheres. Sua condição de amásia de Izidoro e o 

posterior rompimento do relacionamento apontam para uma significativa mobilidade 

que Florentina gozava, muito distante da conduta padrão para as mulheres de elite. 

Características que se assemelham à história de Florentina unem, nesse texto, 

mulheres encontradas em processos-crime, nas primeiras décadas do século XX em 

Feira de Santana. Em diferentes circunstâncias, estas mulheres praticaram ações 

delituosas e tiveram suas vivências expostas nas páginas dos processos judiciais. A 

leitura atenta destas fontes permite a análise de vidas aparentemente comuns, mas, 

quando retiradas do silêncio em que se encontravam, se apresentam complexas e 

significativas. 

 

2.2 Trabalho, amásios e costumes: realidades cotidianas 

No processo instaurado em cinco de setembro de 1902, Maria Francisca, 

residente na rua do Forte da Nação é acusada de agredir, com um “sipó vermelho”, 

Margarida Joanna do Espírito Santo, 24 anos, solteira, que vivia do serviço doméstico e 

residia no beco de Seu Leôncio. A agressão se deu na noite do dia 19 de setembro do 
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ano corrente, na casa da vítima, que armada com uma navalha revidou os golpes 

recebidos. O confronto corporal cessou quando um indivíduo que passava pela rua 

separou as duas mulheres e Maria Francisca foi detida na cadeia pública da cidade 18. 

 Questionada sobre o motivo das agressões, Margarida afirmou que não tinha 

maiores problemas com Maria Francisca, porém, no dia anterior, a agressora “zangou-se 

porque na segunda-feira pela manhã, Maria Francisca comessou a falar palavras 

dezonestas e ella offendida dissera-lhe que ali morava família e por esse motivo ella 

offendeu-se”. No depoimento das testemunhas, não encontramos variações 

significativas a respeito do motivo das agressões, porém todos/as os/as declarantes são 

unânimes em apontar Margarida como “muito boa rapariga”, em detrimento de Maria 

Francisca, classificada como uma mulher “muito provocante e dezordeira”, capaz de 

sair do Forte da Nação para provocar Margarida no beco de Seu Leôncio. O processo 

correu a revelia da denunciada, tampouco foram solicitados depoimentos de 

moradores/as do Forte da Nação, vizinhos/as de Maria Francisca, restringindo nosso 

acesso a maiores informações sobre sua vida, o que não impossibilita a análise do 

cotidiano destas mulheres. 

 Como ressaltado no depoimento dos/as declarantes, aquelas mulheres viviam em 

bairros populares da cidade e trabalhavam para prover seu sustento. A vítima, Maria 

Francisca e outras testemunhas no processo, Maria Martina do Espírito Santo, Alcinda 

Maria de Jesus e Francisca Leoncia, todas residentes no beco de Seu Leôncio, 

realizavam atividades de domésticas, lavadeiras, costureiras, e eram mulheres solteiras e 

analfabetas. Todas as mulheres encontradas no processo, denunciada, vítima e 

testemunhas estavam envolvidas em um contexto de precariedade e privações, que, 

entre outros motivos, as impossibilitavam de corresponder às expectativas das elites 

feirenses no que concerne a conduta e modos de viver19. Contudo, estas mesmas 

mulheres recorreram a questões morais para justificar as atitudes delituosas praticadas 

por Maria Francisca. Margarida, vítima no caso, afirmou que censurou sua agressora 

porque se incomodou com as palavras “indecentes e injuriozas” proferidas por esta na 

porta de sua casa, ressaltando que ali, em sua residência, morava família. Argumento 
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 Processo-crime E: 4, Cx: 100,  Doc.: 2105. Lesões Corporais. CEDOC/UEFS. 
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 A universalização inter-classista a que se pretende qualquer legislação foi classificada por Pierre 
Bourdieu (2004, 216) como Efeito de Universalização, ou seja, “a enunciação de normas (...) para 
exprimirem a generalidade e a onitemporalidade da regra do direito. (...) o recurso a fórmulas lapidares e 
a formas fixas, deixando pouco lugar às variações individuais.”  
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provavelmente utilizado por Margarida para forjar uma diferenciação entre ela e sua 

agressora. 

 A família enquanto núcleo fundante e essencial da sociedade deveria ser 

preservada pela conduta contida dos seus membros, principalmente a mulher, grande 

responsável pela honra e desonra de seus familiares. Modelos normativos que 

restringiam as atividades das mulheres ao espaço da casa, e proclamavam uma intensa 

vigilância quando estas pretendiam perambular pelas ruas eram corriqueiramente 

acionados pelas elites e governantes, preocupados com a moralidade pública. Fórmula 

diretamente incompatível com as experiências de mulheres pobres e trabalhadoras, que 

utilizavam frequentemente o espaço urbano como local para conseguir o seu sustento e 

o de seus filhos. O modelo de família burguesa não encerrava ou correspondia à 

dinâmica familiar das classes populares (FERREIRA FILHO, 2003).  

Em matéria publicada no jornal Folha do Norte, publicado em 31 de agosto de 

1912, e intitulada Em nome do divórcio percebemos a construção social em relação à 

mulher, na visão dos jornalistas do periódico. Segundo o jornalista o divórcio se 

constituía em um câncer para a sociedade, posto a desestruturação que ele representava 

para os núcleos familiares, cabendo à mulher a suprema tarefa de preservar a instituição 

familiar20. Concluindo a reportagem, o jornalista afirma que o remédio para este mal 

está na reação da mulher 

 
 
a eterna sofredora, a eterna victima, ante os monstros que lhe 
ameaçam a dignidade e a honra, deve reagir. A mulher, perante a 
desvalorisação da sua sublime missão – a maternidade; perante este 
atentado vil a aquella sua faculdade merecedora de um culto, deve 
reagir. Reagir, sim. Para que o lar - esse ninho de jasmins e rosas 
onde gorgeiam os filhos – se não transforme numa caverna de 
infamias e miserias. Para que o lar – o santuario bemdito onde 
reboam canções dulcissimas de amor e de poesia – se não transforme 
num antro infernal e horripilante. 

  

 

A partir do exposto na reportagem, inferimos que o periódico Folha do Norte 

propagava/defendia um modelo de comportamento incompatível com o cotidiano 

movimentado das mulheres pobres, especialmente em Feira de Santana, onde o 

comércio informal de ganhadeiras, quitandeiras e fateiras se somava as casas comerciais 
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 Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão. Museu Casa do Sertão/UEFS. 
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que formavam a movimentada feira semanal da cidade. Porém, esta incompatibilidade 

não impedia que mulheres, tais como Margarida e Maria Martina recorressem a 

modelos normativos para se apresentarem perante a Justiça como mulheres honestas e 

inocentes. A postura de Maria Francisca explicita de forma mais clara esta aparente 

contradição. Classificada como uma mulher provocante e desordeira, a acusada não se 

preocupou em acompanhar o processo no qual era a principal envolvida, indicando o 

alcance relativo da lei e seus procedimentos na vida destas pessoas, e, a partir da 

declaração das testemunhas e da vítima no caso, Margarida agrediu Maria Francisca 

porque esta insinuou que ela não era moça de família, saindo do Forte da Nação para 

resolver suas diferenças com Margarida no beco de Seu Leôncio. A mesma mulher que 

supostamente disse palavras injuriosas na porta de Margarida e que inconformada com 

as acusações recebidas agrediu sua desafeta, se ofendeu com a suposição de sua 

desonestidade moral. 

O comportamento evidenciado por Maria Francisca, Maria Martina e Margarida 

demonstra como estas mulheres negociavam comportamentos e condutas em um 

contexto no qual seus modos de viver eram constantemente classificados como atípicos 

e incivilizados, em relação ao padrão de comportamento para as mulheres das elites. Ao 

valorizar a honra de suas famílias, estas mulheres evocavam papéis sociais específicos 

que, por mais que fossem incompatíveis com suas condições materiais de existência, se 

pautavam em valores que permeavam o cotidiano das classes dominantes e das classes 

populares (DIAS, 1995).  

Tal comportamento pode ser lido na perspectiva de uma suposta internalização 

por parte destas mulheres, de modelos externos às suas experiências cotidianas. 

Possibilidade coerente em função de uma educação machista que o uso costumeiro 

perpetuou na formação de meninas pobres e/ou ricas, ao invés de uma identificação, por 

parte destas mulheres, com “estereótipos de passividade e submissão feminina, gerando 

assim a auto-imagem da mulher-vítima”, imagem diametralmente oposta ao cotidiano 

movimentado de mulheres autônomas e reativas (CHALHOUB, 2001, 230). Neste 

sentido, entendemos que a reação específica destas mulheres diz respeito às formas e 

estratégias de sobrevivência formuladas por este grupo social para resolver seus 

próprios problemas, obviamente influenciado por normas e valores pertencentes aquele 

contexto, ou seja 
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(...) há um sem-número de contextos e situações em que homens e 
mulheres, ao se confrontar com as necessidades de sua existência, 
formulam seus próprios valores e criam sua cultura própria, 
intrínsecos ao seu modo de vida (THOMPSON, 2001, 261). 

  

 

Na conclusão do processo, não encontramos informações sobre a permanência 

de Maria Francisca na cadeia, sendo a acusação retirada apenas em 18 de Fevereiro de 

1907. Outro processo crime foi instaurado para julgar as ações de Maria Francisca e 

Margarida, porém, neste novo documento, Margarida é posta como agressora e Maria 

Francisca como vítima21. O processo não contém informações sobre as duas principais 

envolvidas, nem seus depoimentos. Porém, o depoimento de Galdenia Maria de 

Oliveira, 26 anos, solteira, costureira, analfabeta, testemunha do processo, trouxe novas 

informações sobre o ocorrido. Ela afirmou que viu Maria Francisca ao 

 
 
chegar em frente da casa onde mora a denunciada descompondo a 
todas as suas companheiras e visinhas, (...) disse que no dia de que 
trata a denuncia vio Maria Francisca chegar em frente da casa onde 
mora Margarida, (...) com um cipó, a provocar a esta, amaeaçando-a, 
disendo que se ella quisesse brigar sahisse, e que, momentos depois 
sahindo Margarida fora aggredida pella paciente, (...) resultou sahir 
esta ferida por uma navalha. 

  
 
 Este trecho parece indicar que as classificações negativas atribuídas à Maria 

Francisca por vizinhas de Margarida, no processo anterior, foram motivadas pela atitude 

de descompor Margarida e suas companheiras. O episódio sugere como as relações 

entre vizinhas/os, construídas no dia-a-dia, auxiliava estas mulheres em momentos de 

conflitos com a Justiça. Como informa SOHIET (1989, 244), vizinhas e amigas são 

verdadeiras “estrategistas políticas para fazer frente a uma situação que se lhes afigura 

desagradável”. As declarações das “companheiras e visinhas” de Margarida, somadas a 

participação nula da acusada no desenrolar do processo judicial, foram decisivas para a 

condenação de Maria Francisca no primeiro processo. No segundo auto judicial, 

Margarida de tal, como é chamada, também é incursa nas penas do artigo 30322 do 

Código Penal, porém, o motivo principal atribuído a esta decisão foi “que, intimada a 
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 Processo-crime E:1, Cx: 01, Doc: 04. Denúncia - Lesões Corporais. CEDOC/UEFS. 
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 Artigo 303: Offender physicamente alguém, produzindo-lhe dor ou alguma lesão no corpo, embora sem 
derramamento de sangue. Codigo Penal da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 1903. 
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denunciada para se ver processar e offerecer sua defesa, nada allegou, deixou que o 

processo corresse á sua revelia”.  

Outro conflito entre duas mulheres teve início em função de palavras 

consideradas indecentes e injuriosas. Desta feita, o fato ocorreu no Tanque da Nação, 

bairro tradicionalmente habitado por lavadeiras. No dia 13 de Outubro de 1902, 

conversavam Maria dos Anjos, vulgo Senhora, 22 anos, solteira, costureira, analfabeta; 

Maria dos Anjos de Jesus, vulgo Cota, com 30 anos, solteira, sapateira, analfabeta, e 

Maria Leocadia do Amor Divino, testemunha do processo, com 30 anos, solteira, 

lavadeira, analfabeta, todas na casa de Senhora23. Neste ínterim, Marequinha Loló 

passou pela janela da casa onde as amigas conversavam e descompôs Senhora com 

palavras ofensivas. Ato contínuo serviu-se de uma pedra que atirando na direção de 

Senhora, esta desviou o corpo e a pedra atingiu a cabeça de Cota. Imediatamente Cota 

saiu até onde Loló estava e entrou em confronto corporal com a mesma, posteriormente 

separadas por Eustáquio Manoel Correia, 18 anos, “vive do trabalho de armazém”, 

analfabeto e amásio de Cota, e Gregório Marques do Carmo, 20 anos, “trabalhador de 

armazém”, analfabeto, amásio de Marequinha Loló. Na tentativa de concluir o conflito, 

os dois rapazes também são agredidos por suas amásias. Eustáquio recebeu uma 

pancada na cabeça dada por Cota que estava armada com um pedaço de lenha e ainda 

tinha a mão cortada quando se utilizou de uma navalha para se defender das investidas 

de sua amásia. Quanto a Gregório, este teve sua mão machucada quando tentava tomar 

das mãos de Maria Loló uma navalha.  

 O conflito travado entre as duas mulheres aponta diferentes discussões sobre o 

cotidiano das mulheres pobres do Tanque da Nação. Como explicitado na narrativa 

estas mulheres tinham “maior independência nos gestos. Seu corpo se mantém livre, 

sem espartilho, suas saias longas prestam-se à fraude (...)”. Nos dizeres de Perrot (2006, 

200), eram mulheres do povo e com “gestos e revide rápido”, defendiam seus interesses 

de maneira explosiva e contundente.  

O espaço onde se deu o conflito, o bairro Tanque da Nação, local que, nas 

primeiras décadas do século XX, era habitado por uma população majoritariamente 

negra. Bairro conhecido pelo trabalho incessante de lavadeiras, a localidade, situada em 

zona periférica da cidade, também era formada por costureiras, quitandeiras e 

trabalhadoras domésticas. Como nos informa o processo em evidência, aquelas 
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mulheres exerciam suas atividades para além dos limites do bairro que habitavam 

(SANTA BARBARA, 2007). Esta liberdade de circulação se soma a relação destas 

mulheres com questões importantes tais como o casamento. A relação das protagonistas 

do conflito com seus amásios indicam aspectos significativos a respeito das relações 

amorosas entre homens e mulheres das classes populares. 

Uniões consensuais entre homens e mulheres pobres refletem aspectos de suas 

experiências cotidianas. Casamentos de uso costumeiro ou sucessivos concubinatos 

eram úteis para indivíduos que precisavam da solidariedade e ajuda mútua de outras 

pessoas para garantir sua sobrevivência (DIAS, 1995). Os amasiamentos simbolizavam 

então uma ligação temporária entre homens e mulheres, trabalhadoras e mães solteiras, 

impossibilitados de custear a união conjugal legitimada pela Igreja, ou mesmo 

indiferentes a tais valores (SOHIET, 1989). Os papéis sociais que maridos e esposas 

deveriam representar também se mostravam incoerentes com a dinâmica da vida destas 

pessoas. Cabia ao homem manter a família com o seu trabalho e à mulher estar em casa 

diuturnamente, cuidando do lar e da educação dos filhos. Condutas divergentes destes 

modelos eram consideradas anormais e atípicas, desobedeciam “a ordem natural das 

coisas” (RAGO, 1987).  

Destarte, são justamente tais comportamentos “anormais e atípicos” os exercidos 

pelas mulheres encontradas no conflito ocorrido no Tanque da Nação. Lavadeiras, 

costureiras, domésticas, sapateiras, estas trabalhadoras precisavam circular livremente 

pelas ruas de Feira de Santana a fim de garantir o seu sustento. Quando não estavam 

trabalhando em casa ou na rua, não hesitavam em estar na casa de vizinhas e amigas 

conversando. A presença masculina não representava submissão destas amásias às 

vontades de um homem, posto a autonomia financeira que estas tinham e a 

possibilidade concreta de terminar o relacionamento. A união entre homens e mulheres, 

espécie de “contrato consensual” onde os dois se ajudam mutuamente, permitia a 

contestação de uma suposta dominação masculina universal e constante submissão 

feminina a esta dominação (FERREIRA FILHO, 2003). Cota e Maria Loló não 

hesitaram em agredir seus amásios quando estes, de alguma maneira, tentaram restringir 

sua liberdade de escolha e decisão, nem controlaram suas reações quando se sentiram 

afrontadas e ofendidas por outras mulheres.  

Porém, é preciso ressaltar que o número reduzido de casamentos formais entre 

homens e mulheres das classes populares, não significa que estas mulheres não 

encaravam o matrimônio enquanto uma instituição legítima e honrosa posto que as 
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relações consensuais também eram regidas por códigos de condutas específicos. A 

recorrência de ofensas verbais como catalisador de conflitos, pode representar uma 

preocupação concreta destas mulheres, com ações que atingiam diretamente sua 

reputação, demonstrando que suas condições materiais de existência não as 

impossibilitavam de cultuar valores rígidos de conduta. Por fim, Maria Loló e Cota, 

foram condenadas pela Justiça em nove de abril de 1905, pelas agressões praticadas em 

Gregório e Eustáquio. 

Vejamos como o jornal Folha do Norte se posiciona em relação ao 

comportamento social e sexual das mulheres. Em matéria publicada no dia 30 de abril 

de 1911, intitulada A seducção actual, o jornalista expõe os malefícios de uma possível 

liberação sexual feminina, relacionando comportamentos sexuais desviantes à uma 

patologia vinculada a prostituição. 

 
 
Causa-me porem dó, profunda pena, ao contemplar uma dessas 
creaturas seduzidas, rica ou pobre, illustre ou plebéa, sobretudo 
órphã, despidas do ornato que a Natureza e a graça lhe 
proporcionaram, desvalorisada dos bens da vida, com os membros 
lassos, ventre desenvolvido, em visivel protuberancia, faces 
demudadas, alterada toda compostura physica e moral, acarretando 
nas entranhas vivas o fructo prohibido de seu-gravissimo erro, do seu 
peccado capital. (...) No entanto, por ahi vai ella; a coitada, a 
pobrezinha, a infeliz creatura, a renunciar os puros e cândidos 
ideaes, arrastando consigo o ignominioso e inculpavel fardo da perda 
immensa da grinalda d’oiro virgem. (...) Parece mesmo que a 
conquista actual da seducção das hetairas avassala a conquista da 
civilisação moderna. Os chacaes impedem a paz, a doçura e a 
tranqüilidade das familias, e minam pelos horisontes o desiderato do 
bem estar geral da patria e da Republica. 

 
  
  

Durante a construção da matéria, é perceptível a associação, feita pelo jornalista, 

de um comportamento sexual feminino supostamente desviante com a prática da 

prostituição e todos os males que esta representava para a civilização almejada pelas 

elites letradas. A mulher desvirtuada sexualmente é desenhada como uma pessoa 

deteriorada, degenerada e doente, suscetível aos danos que sua atitude reprovável 

provocou. Esta “infeliz creatura” também representa um empecilho para a conquista da 

civilização e uma ameaça para a santidade e honradez das famílias. O argumento do 

jornalista se estrutura a partir da liberdade sexual de algumas mulheres, vistas por ele 

como prostitutas, mas que podem ser ampliados para outras mulheres das classes 
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populares. As uniões consensuais, constantes na vida destas mulheres, indicam também 

uma liberdade sexual que não as identificam com a prática da prostituição, haja vista 

que o casamento legal por mais que ausente, até em função dos custos financeiros que o 

casório representava era muito cultuado entre as populares. Ter um marido, ou mesmo 

um amásio também as distinguiam das prostitutas e as faziam socialmente protegidas 

(FERREIRA FILHO, 2003; SOHIET, 1989). 

Em mais duas reportagens do periódico Folha do Norte, encontramos referências 

a prática da prostituição. No dia cinco de fevereiro de 1910, o jornal noticia a prisão e o 

espancamento de Maria de tal, rapariga residente na travessa Sete de Setembro, local 

conhecido como Rua do Meio. No jornal publicado em cinco de julho de 1913, há mais 

referências as Serigaitas da... “rua do meio”, afirmando que “a conduta reprovada” 

daquelas mulheres afetava os bons costumes e a moral pública das boas famílias da 

cidade24. Segundo o jornalista 

 
 
a conducta reprovada das tres mulheres, verdadeiras serigaitas, 
moradoras da rua do meio, as quais se mettem na minduba e num 
tira-que-tira de obcenidades, ás portas de suas casas, dia e noite, não 
respeitam ás familias d’aquelas proximidades; (...) Como, porém, o 
caso affecta seriamente aos bons costumes e á moral publica levamol-
o ao nosso conhecimento da policia. 

 

 

Na Rua do Meio, território referenciado nas duas reportagens, estava situado o 

Mercado do Fato, a Cadeia Pública, o Mercado Municipal e casas de prostituição25. Em 

função do comércio agitado naquela parte central da cidade, haja vista a proximidade 

com a Rua Senhor dos Passos, local onde estava organizada a feira semanal que 

distinguia a cidade, as casas de prostituição disputavam território com residências das 

elites feirenses e com casas de comércio (SANTOS OLIVEIRA, 2008). A presença 

destas “mulheres de vida fácil” era considerada, pelos jornalistas do Folha do Norte, 

uma afronta para as famílias que moravam naquela proximidade, em função da 

“saravaida de offensas” que se ouvia naquele local.  

Este posicionamento dos jornalistas reflete as medidas de higienização da vida 

familiar, direcionadas para a classe dominante e também para as classes populares, 
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 Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão. Museu Casa do Sertão/UEFS. 
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 A Rua do Meio corresponde atualmente a Rua Marechal Deodoro da Fonseca e Calçadão da Rua Sales 
Barbosa. 
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promovidas pelas elites da República nacional. O controle do corpo da mulher recebia 

atenção especial, uma vez que era este corpo que reproduziria a força de trabalho para a 

manutenção da ordem social. Em função disto era necessário manter as mulheres 

cuidando do lar e dos filhos sem maiores exposições no espaço urbano, local propício 

para a desvirtuação dos valores (COSTA, 1979). A prática da prostituição naquele 

contexto se, por um lado, era útil para manter intacta a honra das “moças de família”, 

servia também como um anti-modelo para o comportamento sexual das boas moças, 

castas e puras, das elites republicanas.  

Dos 16 processos selecionados para a análise da condição feminina de mulheres 

pobres em Feira de Santana, apenas um dizia respeito à agressão seguida de morte 

envolvendo uma mulher e uma conhecida, a vítima, tendo por motivos ciúmes. O fato 

ocorreu no distrito de Humildes, no ano de 1914. A Justiça construiu a denúncia 

responsabilizando Maria Sabina de Jesus, 22 anos, lavradora, solteira e analfabeta; por 

morte por afogamento de Maria Patrocinia do Amor Divino, ambas residentes no 

distrito de Humildes, região caracterizada pela lavoura de cana em engenhos e pela 

pequena produção agrícola26. A primeira vista, o delito cometido por Maria Sabina não 

tinha um motivo específico, as primeiras testemunhas do processo declaram que as duas 

mulheres, antes do ocorrido, mantinham relações de amizade.  

No auto de perguntas feitas a acusada, ela afirmou que não conhecia o motivo 

nem a forma da morte de Maria Patrocinia, declarando que era muito amiga da vítima e 

que não possuía nenhuma desavença com esta. Quando questionada sobre a conduta e as 

companhias de Maria Patrocinia, a declarante afirmou que a falecida era “solteira e 

andava com quem queria”, e mantinha relações “innocentes” com Cezario Vieira de 

Souza.  

Nos depoimentos das outras testemunhas do processo, encontramos maiores 

informações sobre o cotidiano daquelas mulheres. Segundo Heliodorio do Nascimento 

de Jesus, 35 anos, solteiro e lavrador, residente no distrito de Humildes, a relação entre 

as duas mulheres se desgastou quando Cezario, amásio de Maria Sabina a mais de 

quatro anos e pai de seus dois filhos, passou a manter relações amorosas com Maria 

Patrocinia. A declaração da quinta testemunha do processo Francisco Elpidio Borges, 

29 anos, casado, lavrador, também residente no distrito de Humildes, acrescenta novas 
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informações a este caso. Segundo a testemunha, “Cezario estava freqüentando mais a 

Patrocinia e que há pouco mais de um mez deitara um roçado dando festa em caza de 

Patrocinia sendo presente a Maria Sabina”. Outra testemunha faz referência à 

comemoração promovida por Cezario em casa de Maria Patrocinia afirmando que 

“Maria Sabina estivera em caza de Patrocinia por occazião de um corte de Cezario e 

onde se dera uns adivertimentos constantes de sambas comidas e bebidas que se 

prolongam até o outro dia”. 

Parte central do processo é o auto de perguntas feito a Cezario Vieira de Souza, 

23 anos, solteiro, vivia da lavoura, residente no Distrito de Humildes. Em suas 

declarações ele afirma que mantinha relações com Maria Sabina e Maria Patrocinia e 

não conhecia o motivo que supostamente levou Maria Sabina a assassinar Maria 

Patrocinia. Realizadas as disposições legais, a declaração de uma testemunha alterou os 

rumos do processo. Segundo Felippe Santiago, 50 anos, solteiro, lavrador, residente no 

distrito de Humildes, Maria Sabina, ao saber das acusações imputadas a ela tentou 

ingerir veneno junto com seus filhos, a fim de se libertar destas acusações. Ato 

contínuo, a Justiça solicita outro depoimento de Maria Sabina, no qual ela confessa o 

delito, afirmando que “Fora levada a praticar esse crime porque Patrocinia amaziava-se há 

pouco tempo com o seu amazio Cezario pai de seus dois filhos”. 

Diante desta confissão a Justiça Pública pede a condenação de Maria Sabina que 

após julgamento, foi absolvida das acusações em 23 de abril de 1915. Este processo, 

rico em informações sobre o cotidiano de mulheres pobres, nos fornece subsídios para 

ressaltar a transitoriedade das relações amorosas entre homens e mulheres das classes 

populares, bem como enfatizar a liberdade que gozavam estas mulheres. Maria 

Patrocinia, vítima no processo, é posta como uma mulher independente e, segundo 

informações das testemunhas, antes de ser amásia de Cezario, teve dois filhos com José 

Henrique, homem responsável pela criação dela e de Maria Sabina27. As atitudes 

drásticas de Maria Sabina, primeiro por matar sua antiga amiga e posterior rival Maria 

Patrocinia e, posteriormente, por tentar tirar sua própria vida e a de seus filhos, indicam 

como esses relacionamentos amorosos e instáveis, por mais que façam parte da 

realidade cotidiana daquelas mulheres, podem desestabilizar suas vidas. 

                                                           
27

  Não encontramos outra referência a José Henrique, somente a que é feita no texto. Concluímos então 
que Maria Patrocinia teve dois filhos com seu padrasto, antigo dono da fazenda “Caroura”, local onde as 
duas mulheres foram criadas e onde ocorreu a morte de Maria Patrocinia. 
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Em outro processo encontramos o sumário-crime que investigou a agressão 

sofrida por Maria Theodora, no bairro do Calumby, em 190328. Em quatro de setembro 

de 1904, estando “pacificamente” sentada no quintal de sua casa acompanhada de sua 

filha, Maria Theodora, 20 anos, solteira, vivia do serviço doméstico, analfabeta, foi 

surpreendida por Maria Teixeira, 30 anos, solteira, ganhadeira e lavadeira, analfabeta, 

que, munida de uma navalha fez dois ferimentos na face de Theodora. Ao tentar fugir, 

“arrependida do que tinha feito”, foi detida pelo cidadão Hypolito Batata. Os 

depoimentos das testemunhas convergem no sentido de reafirmar as declarações da 

ofendida, apontando Maria Teixeira como a responsável pelos ferimentos no corpo de 

Maria Theodora. Contudo, nas declarações concedidas à Justiça por Manoel Florentino 

Rubem, 39 anos, casado, encontramos novas informações sobre o conflito. Segundo a 

testemunha, quando estava no mercado de Maria Pureza comprando gás e café, 

encontrou Maria Teixeira dizendo que 

 
 

(...) estava promettida pelo Senhor Ismael a meter-lhe a taca, e que 
por isso o diabo sabia de uma coisa, e elle testemunha dizendo-lhe, 
que se dexasse de asneira que Ismael, não lhe offende (...) se ella não 
tinha medo da cadeia, Maria Teixeira respondeo que a casa della 
estava debaixo dos pés e logo que elle acabou de comprar o gas se  
retirou, chegando em casa de João Rios, conversando com elle nesse 
sentido, foi quando viram uns gritos e Maria Teixeira (?) correndo e 
Theodora atrás pedindo socorro (...) 

 
 
 Convidada a reperguntar ou contestar o depoimento da testemunha, Maria 

Teixeira afirma que “é verdade ter dado as navalhadas em Maria Theodora, mas tudo 

isso fora provocado por Maria Pureza que incumbio-se de intrigal-a com a mesma 

Maria Theodora amazia deste, (...) e dando-lhe Maria Pureza uma navalha, com esta 

ella denunciada ferio a dita Maria Theodora, e que Maria Pureza tudo isso fizera por 

ser desafeta de Maria Theodora por causa de uma casa”. A explícita confissão da 

denunciada resultou em sua condenação, em sete de novembro de 1903. 

Nas informações extraídas do processo, encontramos duas mulheres solteiras e 

trabalhadoras, residentes em bairro periférico da cidade. Como já ressaltado no texto, 

estas são características recorrentes na realidade deste grupo social específico. No caso 

de Maria Theodora, além de garantir seu sustento, ela precisava também prover o 

sustento de sua filha pequena. Maria Teixeira, por sua vez, era ganhadeira e lavadeira, 

                                                           
28 Processo-crime E: 4, Cx: 96, Do: 2011. Sumário - Lesões Corporais. CEDOC/UEFS.  
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duas ocupações exercidas concomitantemente por mulheres, como um auxílio para a 

renda familiar, ou, como as únicas fontes de renda para sua parca existência.  

O cotidiano das lavadeiras, estudadas por Santa Barbara (2007), era marcado 

pelo trabalho incessante de lavar roupas, atividade que não oferecia estabilidade 

financeira para estas mulheres, circunstância que forçava sua atuação em outras esferas 

profissionais, geralmente relacionadas ao comércio informal e ao serviço doméstico. No 

primeiro capítulo, nos referimos ao trabalho das quitandeiras, vendedoras informais de 

gêneros alimentícios. Essa atividade, comum entre mulheres pobres de várias cidades 

brasileiras, tinha um sentido especial em Feira de Santana. É possível visualizarmos um 

grande número de vendedoras informais envolvidas na dinâmica da feira semanal da 

cidade, aproveitando a intensa circulação de pessoas para comercializar suas 

mercadorias, mesmo estando frequentemente as voltas com a fiscalização, que exigia o 

registro dos estabelecimentos comerciais e das “pessoas que negociam 

ambulantemente”, estando sujeitas a sofrer retaliações caso não atendessem as 

exigências do fisco29. 

 A sociabilidade destas mulheres também sobressai nas narrativas dos/as 

declarantes. Como informou as testemunhas, a rua e as pequenas casas comerciais eram 

espaços constantemente utilizados por populares para manter contatos com seus 

vizinhos e amigos/as. O mercado de Maria Pureza, acusada por Maria Teixeira de 

provocar a agressão sofrida por Maria Theodora, se constituiu, naquele contexto, em 

espaço propício para a socialização das inquietações de Maria Teixeira. Além de servir 

como fornecedor de produtos e alimentos para aquela localidade, o mercado de Maria 

Pureza se apresentava também como local de encontros e conversas entre os/as 

moradores daquela rua. 

 No cotidiano destas mulheres, a separação entre os espaços público e privado 

parece não ser tão rígida semelhante aos preceitos burgueses que separavam casa e rua, 

enquanto espaços especificamente direcionados para as atividades de homens e 

mulheres. A rua se constituía, para estas mulheres, como uma extensão da casa, espaços 

onde ocorriam encontros sucessivos entre vizinhos, parentes e amigos, onde se davam 

trocas comerciais e, por vezes, estouravam conflitos e agressões entre mulheres e 

homens. 

 

                                                           
29 Jornal Folha do Norte 10 de fevereiro de 1912, 17 de fevereiro de 1912, 24 de fevereiro de 1912. 
Biblioteca Senhorial Monsenhor Galvão. Museu Casa do Sertão/UEFS. 
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É possível entrever pelas frestas de vidas comezinhas dos 
desfavorecidos o alvoroço de fora penetrar porta adentro, assim como 
observar os ávidos moradores debruçados sobre as janelas vertendo 
seus olhares curiosos sobre uma barafunda qualquer, incapazes de 
sobrestar sua indiscrição. (...) Portas e janelas aparecem, antes, como 
extensão de olhos e bocas, a formalizar uma divisão apenas fluida de 
ambientes que, no cotidiano, se imiscuem (ROSEMBERG, 2006, 33-
34).    

 
 
 Os processos acima analisados indicam pequenos aspectos do cotidiano de 

mulheres pobres, mães solteiras e trabalhadoras no dia-a-dia de vidas movimentadas e 

agitadas. Os delitos cometidos refletem não uma realidade anômala e caótica, antes, 

apontam para estratégias de sobrevivência a que recorreram estas mulheres, tanto para 

resolver “pequenos barulhos” em sua vizinhança como para diariamente garantir seu 

sustento e de sua família. 

 

2.3 “Água de prevenção”: a necessidade de sobreviver  

 Até o presente momento, todos os conflitos encontrados nos processos 

analisados ocorreram na área urbana do município de Feira de Santana. Contudo, 

evidenciaremos neste tópico as experiências de mulheres que viviam e trabalhavam na 

área rural do município, ressaltando suas especificidades e semelhanças com as 

vivências das mulheres pobres residentes na área urbana do município. Nas análises de 

processos ocorridos na área rural de Feira de Santana, percebemos a recorrência de 

conflitos motivados por questões diretamente relacionadas a sobrevivência diária 

daquelas mulheres. 

A área rural de Feira de Santana, nas primeiras décadas do século XX, formada 

por distritos que circundavam o perímetro urbano da cidade era caracterizada pela 

atividade pecuarista e agrícola, com o predomínio da segunda. A despeito da 

predominância dos engenhos no recôncavo baiano em grandes fazendas açucareiras, 

Feira de Santana apresentava peculiaridades concernentes à organização das grandes 

propriedades rurais. As atividades exercidas nestas fazendas estavam relacionadas a 

atividades como pecuária, agricultura (produção de gêneros alimentícios), produção de 

algodão e fumo (FREIRE, 2007). Nas pequenas propriedades, a agricultura de pequeno 

porte e a criação de cabeças de gado em número reduzido caracterizava a produção de 

pequenos proprietários.  
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No processo instaurado em 13 de maio de 1904, Balbina Maria do Espírito 

Santo, 35 anos, casada, lavradora, analfabeta, foi acusada de agredir com cacetadas 

Maria da Invenção de Jesus, 30 anos, lavradora e casada, ambas moradoras no lugar 

denominado Passarinho, no distrito das Almas30. Vejamos como o conflito se 

desenrolou. No final da tarde de 13 de maio de 1904, voltando Maria da Invenção de 

seus trabalhos na roça, ao preparar uma refeição para seus filhos, ouviu o barulho de 

latas caírem em sua fonte e, depois de consultar seu filho sobre a origem destes 

barulhos, avistou Balbina Maria do Espírito Santo apanhando água em sua fonte. Ao se 

aproximar de Balbina para questionar suas ações, foi recebida com agressões desta e de 

sua filha, que ainda atiraram Maria Invenção de Jesus na referida fonte. Neste ínterim, 

passavam pelo local Maria da Invenção de Almeida, Maria da Conceição de Almeida e 

José Querino, que retiraram Maria da Invenção de Jesus da fonte. Esta foi à versão 

concedida a Justiça pela vítima no processo. Vejamos como Maria da Invenção relata o 

ocorrido. 

 
 
Respondeu que vindo ella ofendida de sua roça de seus trabalhos 
chegando em casa poz a pisar um milho para dar cumêr de seus 
filhos; ouvira uma latra ticar em sua fônte que tem em frente de sua 
casa. Mandou um menino vêr quem estava na fônte. Respondeu a 
menina que era Balbina Maria do Espirito Santo e Maria Izabel, 
respondeu a ofendida o seu filho pois Balbina sendo minha innimiga 
vem apanhar agua em minha fonte em minha pórta, a Balbina ouvira 
d’lá da fônte esta pergunta, vou respondendo vem cá de junto onde 
estou; e ella ofendida que não devia nada fou junto das auctoras do 
crime, quando ella offendida chegou de junto a ellas auctoras fou 
recebendo pelas as dittas autoras trez cacetadas na cabesça e 
derrubarão a offendida dentro da fonte tornaram a lhe dar trez a 
quatro cacetadas uma no braço esquerdo, uma no pescouço de junto 
ao cabelôura e duas emsima dos rins, foi quando Balbina gritou a 
filha Maria Izabel vamos acabar de matar esta danada, e n’esta 
mesma ocasião foram chegando Maria da Invenção de Almeida, e 
Maria da Conceição de Almeida e José Querino que tambem estava 
perto, sabe bem do que se passou, e a Balbina disse me voz alta que já 
havia dado em trez irmas da ofendida e com ella enterava quatro. 
Respondeu a ofendida que estava espancada, mais que tinha a justiça 
a sua defêza; Balbina respondeu que da Justiça das Almas não tinha 
mêdo e não fasia causo, que tinha dado e continuava a dar (...). 

 
 

 No interrogatório de Balbina Maria do Espírito Santo, encontramos mais 

detalhes do conflito protagonizado pelas lavradoras. Segunda a interrogada, as duas 

                                                           
30

 Processo-crime E: 01; Cx: 109; Doc: 2267. Inquérito Policial – Lesões Corporais. CEDOC/UEFS. 
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mulheres eram antigas desafetas, e, dois dias antes do conflito ocorrido na fonte de 

Maria da Invenção, Maria Izabel, filha de Balbina Maria do Espírito Santo, foi 

descomposta com palavras injuriosas pelo marido de Maria Invenção. A interrogada 

ainda acrescenta outras informações a respeito do “barulho” ocorrido entre ela e Maria 

da Invenção. 

 
 

na sexta feira treze do corrente as quatro horas da tarde hindo eu 
apanhar agua na fônte da ofendida vi ella em sua casa pisando, 
quando ella vio a latra batêr na fônte, ella veio e perguntou-me se eu 
apanhava agua na prevenção, eu respondi a ella offendida que não, e 
ella tornou a me dizer se eu carregava agua na fônte d’ella era de 
discarada, eu respondi a ella offendida que discarada era ella, eu 
respondi a ella offendida que carregava agua era de prevenção, foi 
ella offendida entrara dentro de casa e apanhou um casete e veio em 
riba de mim e me deitou uma casetada, e eu deu n’ella ofendida umas 
casetadas, e me aliguei com ella andamos emroladas pelo chão, pela 
sercca da fônte dando um tombo quando ella ofendida levantou se do 
chão tornou a vir emsima de mim eu tornei a dár n’ella ofendida uma 
casetada (...). 

 
 

Os depoimentos das testemunhas reafirmam as declarações de Maria da 

Invenção, ressaltando ainda constantes brigas entre as duas mulheres e o 

comportamento intempestivo de Balbina Maria do Espírito Santo, “custumada a dár em 

outras mulheres”. Segundo a testemunha Manoel Gonçalves de Lima, 30 anos, casado, 

lavrador, residente no distrito das Almas, Balbina costumava brigar com outras pessoas, 

chegando até a quebrar a cabeça de sua mulher. Não encontramos maiores informações 

sobre o desfecho do inquérito policial devido à inconclusão do processo em evidência, 

contudo, a partir das declarações dos/as envolvidos/as no conflito, é possível analisar 

aspectos significativos das vivências de mulheres pobres que residiam na área rural de 

Feira de Santana.  

 O Distrito das Almas, local onde se deu o conflito, pertencente à Freguesia do 

Bonfim de Feira era caracterizado por uma significativa produção agrícola que abastecia 

o comércio da localidade e fornecia alimentos para a população da cidade de Feira de 

Santana. Encontramos uma reportagem no Jornal Folha do Norte que faz referência a 

feiras existentes no Distrito do Bonfim, bem como a participação intensa de vendedores 

ambulantes neste espaço31. Segue trechos da reportagem publicada em três de agosto de 

1913, intitulada Districto do Bonfim. 

                                                           
31

 Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão. Museu Casa do Sertão/UEFS. 
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Somos informados por pessoas fidedignas que, negociantes do 
Districto do Bomfim, em numeros de 16, vão dirigir uma 
representação ao concelho, implorando, do patriotismo do mesmo, 
providencias, no sentido de sanar o enchame de vendedores 
ambulantes de toda a sorte de generos concernentes a fazendas 
molhados, nos dias de feira, na praça do mercado e em toda a parte, 
sem que sejam quotados para o pagamento de nenhum imposto, isto 
em detrimento do commercio que atualmente é onerado de impostos 
federaes, estaduaes e municipaes. 
Reclamarão contra o antigo veso de se armarem barracas nas feiras, 
o que redunda em aceiamento da bella perspectiva que deve existir 
nesses dias com o ajuntamento do povo. 
  

  

A reportagem indica a participação intensa de vendedores ambulantes no 

comércio do distrito em detrimento do lucro dos comerciantes locais que pagavam 

impostos e reclamavam da concorrência dos/as pequenos/as produtores/as que 

comercializavam parte de suas produções sem prestar contas a fiscalização. Como 

consta nas informações do inquérito policial analisado, todos/as os/as envolvidos/as, 

homens e mulheres, lavradores e lavradoras, tinham pequenas propriedades de terra e 

provavelmente participavam das feiras do Distrito ora como consumidores, ora como 

vendedores. Foi nesse contexto de trabalho diário, em pequenas propriedades agrícolas 

que se desenrolou o conflito entre Maria Invenção e Balbina Maria do Espírito Santo, 

duas mulheres pobres que precisavam do auxílio e ajuda de seus vizinhos para garantir a 

sobrevivência. 

A despeito das antigas desavenças entre as duas mulheres, a ação catalisadora 

das agressões foi a tomada de água por Balbina na fonte de Maria Invenção. Certamente 

Balbina Maria do Espírito Santo e sua filha Maria Izabel precisavam buscar água na 

casa de sua desafeta para a manutenção da subsistência diária, atitude desaprovada por 

Maria Invenção em função da inimizade existente entre as duas mulheres. O que se 

depreende deste fato é a necessidade que homens e mulheres das classes populares 

possuíam no sentido de construir relações de solidariedade e ajuda mútua entre vizinhos 

e conhecidos a fim de amenizar a precariedade de suas vidas. Porém, para que esta 

solidariedade se efetivasse em ações de auxílio se fazia necessário um comportamento 

condizente com as normas e valores costumeiros daquele grupo específico. 
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Como consta nas páginas dos processos, a relação de Balbina e Maria da 

Invenção era uma relação desgastada e conflituosa, acentuada dias antes do conflito que 

resultou nos ferimentos de Maria da Invenção, pelas ofensas supostamente sofridas por 

Maria Izabel, filha de Balbina, declaradas pelo marido de Maria da Invenção. Esta 

relação conflitante não impediu que Balbina recorresse a fonte de sua desafeta para 

conseguir água para sua família. Tal comportamento contrariava de tal forma as 

expectativas daquela comunidade, a ponto de todas as testemunhas fizeram referência a 

atitude de Balbina, que, como inimiga e desafeta de Maria da Invenção, não deveria ir 

buscar água naquela fonte.  

Contudo, a declaração de Balbina Maria do Espírito Santo revela um aspecto 

central para a análise do cotidiano daquelas mulheres lavradoras. Quando Maria da 

Invenção afirmou que ela pegava água em sua fonte “de discarada”, Balbina retrucou 

dizendo que pegava aquela água “na prevenção”. Esta expressão parece indicar que a 

necessidade imediata de obter a água poderia significar naquele contexto, um 

precedente para que houvesse ações de solidariedade entre inimigas e desafetas. 

Provavelmente Balbina Maria do Espírito Santo, ciente destes significados, utilizou este 

argumento para não ter maiores problemas com sua desafeta, haja vista a primeira 

declaração de Balbina que afirmou que não pegava aquela água “na prevenção”. 

As vivências de Balbina Maria do Espírito Santo e Maria Invenção de Jesus, 

além de reafirmarem a condição de mulheres pobres enquanto mulheres trabalhadoras e 

ativas, ressaltam a existência de laços de solidariedade construídos entre homens e 

mulheres pobres, visando a resolução imediata de impasses relacionados a subsistência 

diária, bem como da vigência de códigos de comportamento específicos para a 

convivência daquele grupo social específico. 

 Em outro processo encontramos o sumário-crime que investigou, de forma 

incompleta e inconclusa, as agressões sofridas por Simplicia do Espírito Santo e Maria 

Gregoria, no Distrito de São José das Itapororocas, em 190832. As primeiras 

informações encontradas nas páginas do documento se referem ao depoimento das 

testemunhas sobre as agressões sofridas por mãe e filha. Segundo as testemunhas, o 

responsável pelas agressões sofridas por Simplicia e Maria Gregoria foi Bazilio de 

Almeida, marido de Maria Martina, residentes no distrito de São José das Itapororocas. 

Todas as testemunhas, no primeiro auto de perguntas realizado, são unânimes em 
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 Processo-crime E: 2; Cx: 44, Doc: 741. Sumário – Lesões Corporais. CEDOC/UEFS. 
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afirmar a ocorrência de uma briga entre Simplicia do Espírito Santo e Maria Martina, 

resultando sair Maria Martina com um olho perdido. Porém não houve maiores 

referências a agressão ocorrida no dia 17 de Fevereiro de 1908, na fonte de Simplicia do 

Espírito Santo. 

 No auto de perguntas feitas a ofendida Simplicia, 40 anos, viúva, vivia da 

lavoura, outros aspectos significativos são evidenciados. Vejamos como ela descreve o 

ocorrido. 

 
 

Respondeo que entrando em sua roça treis animais de propriedade do 
Sr. Bazilio de Almeida e feito bastante estrago na sua roça della 
perguntada mandou dizer ao mesmo Bazilio d’Almeida que botasse 
um chocalho em um burro que fazia parte dos animais acima, e em 
resposta obteve o seguinte: o chocalho que eu tenho já botei no 
cavallo, só si ella perguntada mandar o seu chocalho: vendo-se ella 
perguntada prejudicada  em sua lavoura e não obtendo por meios 
brandos o referido Basilio d’Almeida e prometeu depois de muita 
ameaça, a vingar-se della perguntada, e sua filha Maria Gregoria  de 
facto nos fins de Julho do anno que findou indo (...) Maria Gregoria  
buscar água em uma fonte que fica próxima a morada della 
perguntada, e sendo de sua propriedade a mesma fonte foi sua filha 
Maria Gregoria surprehendida por Maria Martina mulher de Basilio 
d’Almeida que armada de pau vibrou uma cacetada na cabeça de 
Maria Gregoria e agarrando-a esta jogô-a  dentro da fonte de cabeça 
para baixo salvando-a mesma Maria Gregoria de não morrer 
affogada alguma mulheres que se achavam na occasião na referida 
fonte; voltando Maria Gregoria para caza (...)  ella perguntada sahiu 
armada com um pau em direção a fonte a procurar o algoz de sua 
filha e de facto encontrou na mesma fonte Maria Martina mulher de 
Basilio d’Almeida, e travaram-se em razões, resultando sahirem 
ambas com pequenos arranhões. 

 
  

O conflito entre as duas famílias não se encerrou com este fato. Simplicia 

continuou sua declaração afirmando que na tarde do dia 17 de fevereiro de 1908, ela e 

sua filha estavam se dirigindo a fonte de sua propriedade quando foram novamente 

atacadas por Basilio de Almeida, Maria Martina e por seu neto Olino de tal, “todos 

armados de cacetes e facão resultando ficar ella perguntada em completo estado de 

prostação, não morrendo ella e sua filha pela intervenção de socorro (...)”. Ainda 

consta no processo as declarações de Maria Gregoria, 22 anos, solteira, vivia da lavoura. 

Em seu depoimento ela reafirmou as declarações de sua mãe, ressaltando que o motivo 

principal que desencadeou as agressões resultantes na morte do filho que esperava, diz 

respeito a rixas antigas entre Simplicia do Espirito Santo e Bazilio de Almeida e sua 
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mulher, Maria Martina. Não foi possível encontrar outras informações sobre o desfecho 

do sumário, haja vista o arquivamento do inquérito em função da “balburdia, 

contradições e nulidades que se notam no presente inquerito”. Porém, a partir das 

declarações dos/as envolvidos/as percebemos como questões relacionadas a 

sobrevivência imediata de mulheres pobres, que precisavam sustentar sua família 

desencadeavam conflitos com vizinhos/as e conhecidos/as. 

 Tal como Bazilio de Almeida e Maria Martina, pequenos criadores de gado que 

precisavam utilizar o espaço de propriedades alheias para manter sua criação, o Distrito 

de São José das Itapororocas se caracterizava pelo predomínio da pecuária, da lavoura 

fumageira e da produção de algodão, somados ainda a produção agrícola de gêneros 

alimentícios. Esta última característica está relacionada à atividade exercida por 

Simplicia do Espirito Santo e Maria Gregoria, ambas lavradoras e dependentes da 

produção agrícola extraída de sua pequena propriedade. Quando esta produção, 

essencial para a sobrevivência de mãe e filha foi ameaçada, Simplicia não hesitou em 

questionar as atitudes de Bazilio de Almeida, que revidou as reclamações com agressões 

praticadas contra estas mulheres. 

 Este aspecto é fundamental para entendermos o cotidiano de mulheres pobres, 

responsáveis pelo sustento da família. A faina diária pela sobrevivência, somadas a 

constante escassez e precariedade de suas vidas, exigia que estas mulheres 

demonstrassem comportamentos contundentes e decisivos quando seu trabalho, 

responsável direto pela sua sobrevivência era ameaçado. A independência vivida por 

mulheres trabalhadoras, bem como a necessidade de reproduzir diariamente sua precária 

existência possibilitava que estas reagissem incisivamente a ações que prejudicassem 

sua vida e a de seus familiares.  

Simplicia do Espírito Santo ao ver sua filha agredida e machucada, não hesitou 

em retornar à fonte para conhecer o “algoz de sua filha” e, sem pestanejar, devolveu os 

golpes sofridos por Maria Gregoria. Com a mesma disposição, questionou 

imediatamente as atitudes de Bazilio de Almeida ao ver prejudicado o seu árduo 

trabalho na lavoura. Com este comportamento, que pode ser estendido a outras 

mulheres pobres e trabalhadoras, Simplicia do Espirito defendeu seus interesses e 

resguardou sua família e o seu sustento, enfrentando “diretamente seus algozes, 

obstando-os em suas posturas arbitrárias e violentas. Buscam assim de diferentes 

maneiras afastar situações de prejuízo a sua pessoa ou a outros que lhes são caros.” 

(SOHIET, 1989, 244). 
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 A partir das análises destes processos, adentramos em realidades de mulheres 

pobres, solteiras, casadas, trabalhadoras, amasiadas que, interpeladas diariamente pela 

necessidade de conseguir o sustento de sua família, andavam pelas ruas, ocupavam 

casas, lavavam nas fontes e plantavam nas lavouras. Imersas em um contexto citadino 

ou rural que prescrevia códigos de conduta específicos para seu gênero, estas mulheres 

negociavam diariamente comportamentos e ações condizentes com suas experiências 

cotidianas, coerentes ou não com normas e valores extrínsecos a sua realidade. Neste 

movimentado dia-a-dia, sustentavam seus filhos, faziam e desfaziam relacionamentos 

amorosos e, principalmente, labutavam diuturnamente para manter sua ambígua e 

complexa liberdade e autonomia. 
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Considerações finais 

  
 

Nos processos utilizados nos capítulos, analisamos como mulheres 

trabalhadoras, esposas e amasiadas, residentes na área urbana ou rural do município de 

Feira de Santana, tinham suas estratégias para resolução dos conflitos de seu cotidiano. 

A Justiça, naquelas ocasiões, surgia como mediadora dos conflitos e como aparelho 

oficial que ditava leis para a vida social. Contudo, como nos informou as experiências 

daquelas mulheres, tais normas não alteravam significativamente suas vivências, 

havendo somente uma pequena interrupção em seu dia-a-dia já movimentado, em 

função das exigências legais, tais como, comparecer até o Paço Municipal para prestar 

depoimento e se submeterem ao exame de corpo de delito.  

Desta forma, reavalia-se o alcance e a incidência que estas leis tinham nas 

experiências de mulheres pobres, bem como a relação que este grupo social específico 

mantinha com a Justiça. Antes de demonstrarem uma relação de subserviência, 

denunciadas, vítimas e testemunhas respondiam ativamente as interpelações do Sistema 

Judiciário, por vezes inviabilizando a atuação da Justiça por não se disporem a prestar 

depoimentos nem acompanhar os processos no qual estavam envolvidos/as. Porém, 

como era função da Justiça enquadrar estas pessoas em delitos e em modelos eleitos 

como adequados para a vida em sociedade, juristas e advogados se esforçavam por 

interferir no cotidiano destas pessoas, investigando suas vivências a fim de condená-las 

ou inocentá-las das acusações recebidas.  

Neste sentido, o Sistema Judiciário naquele contexto, evocava padrões e normas 

de comportamento postas como legítimas para o cotidiano das mulheres da elite 

burguesa, difíceis de serem aplicados na íntegra por mulheres das classes populares, em 

função de seu dia-a-dia movimentado e de suas uniões temporárias com amásios. Estas 

mulheres exerciam atividades profissionais que exigiam uma constante movimentação 

nas perigosas ruas da cidade, espaço familiar para quitandeiras, lavadeiras e domésticas. 

Desta maneira, no contexto das primeiras décadas do século XX, o corpo 

feminino e por extensão, o comportamento das mulheres, pobres e ricas, foi eleito por 
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médicos, juristas e jornalistas como alvo e instrumento de moralização da sociedade. 

Atribuía-se as mulheres, através de sua conduta, a responsabilidade de preservar a honra 

das famílias, cabendo a Justiça, se utilizando de conceitos médicos, a punição e o 

reajuste daquelas mulheres que ousavam questionar estes valores e, por sua vez, cabia a 

Imprensa, a publicização destas normas e a marginalização daqueles/as que em seu 

cotidiano, se contrapunham a tais regras.  

Ao analisar as ações delituosas das protagonistas dos processos, não é de 

interesse refazer os argumentos judiciais que condenaram ou inocentaram as envolvidas, 

bem como não se priorizou explicar ou compreender quais os motivos que levaram estas 

mulheres a cometerem estes delitos. Deste modo, entende-se que aquelas mulheres, que 

se interligam neste estudo e ganham visibilidade em função das ações delituosas que 

praticaram em seus bairros, casas e em seus locais de trabalho, eram partes 

fundamentais do contexto urbano e rural de Feira de Santana. Tal como noticiou o 

jornal Folha do Norte no dia 20 de julho de 1912, esta cidade, uma encruzilhada por 

excelência, recortada por diversos caminhos e passagens, alcançara níveis ínfimos de 

civilização devido a diminuta quantidade de prédios escolares existentes na cidade. O 

projeto de civilidade evidente para Feira de Santana, divulgado pelo jornal, nos 

primeiros anos da república nacional, perpassava por uma educação formal associada a 

comportamentos “honestos e ordeiros” e higiênicos, como eficazmente publiciza e 

noticia o periódico citado. 

Em função dos limites impostos pelas fontes trabalhadas, bem como pelo 

número reduzido de registros históricos que retratam, mesmo que de forma indireta, as 

vivências de mulheres pobres, há muito que se pesquisar para conhecermos de maneira 

mais aprofundada outras mães solteiras, trabalhadoras, esposas, viúvas e amásias da 

Feira de Santana nas primeiras décadas do século XX. Reconhecemos, no entanto, que 

as protagonistas dos processos-crime, vítimas e testemunhas, mulheres pobres de Feira 

de Santana, diariamente trabalhavam para garantir sua parca sobrevivência nas ruas e 

becos da cidade, nas roças e residências dos distritos e, de maneiras diversas, se 

mostravam resolutas e prontas para resolver conflitos com vizinhos/as e conhecidos/as.  

Por enfatizar as declarações cedidas à Justiça pelas mulheres envolvidas nos 

autos judiciais, é possível perceber como estes sujeitos respondiam ativamente as 

interpelações sociais daquele contexto. Antes de se conformarem em padrões estáticos 

de conduta, e na condição de vítima de um sistema pautado nas hierarquias de gênero, 

estas mulheres, também em função das suas condições materiais de existência e de suas 
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formas próprias de resolver pequenos conflitos de vizinhança e de parentesco, 

questionaram, através de suas ações e declarações, o modelo pedagógico proposto pelos 

juristas naquele contexto, mesmo que para isso fosse necessário evocar os mesmos 

padrões que estas fugiam em seu cotidiano. 
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