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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o discurso jurídico sobre o crime de sedução no 

município de Feira de Santana na década de 1960. Período de significativas 

transformações urbanísticas e crescimento da população urbana tendo como agravante o 

aumento da criminalidade, sobretudo os crimes sexuais, dentre eles o de 

sedução,consequentemente uma preocupação por parte do  judiciário em conte-lo. Para 

tanto, foram utilizadas fontes de processos criminais localizados no CEDOC (Centro de 

Documentação e Pesquisa).  

 

Palavras – chaves: Crime de sedução, Discurso jurídico, Feira de Santana. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The work have for objective to view and legally analize regarding of crime seduction in 

the town of Feira de Santana in the 1960’s. Time of significant urban transformations 

and growing of. The population. Having the problems of growing crime specially on 

sexual crime of seduction. Causing concern in the legal view of law. Furthermore the 

were use of crime process in the CEDOC (Center of Research and Documents). 

 

Key words: Crime of seduction, legal text, Feira de Santana.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A sexualidade bem como os discursos construídos em torno dela tem instigado 

pesquisadores de diferentes ciências a descobrir os mistérios ao redor deste fenômeno 

que determina comportamentos e gera sanções, segundo o historiador Muchembled 

A sexualidade humana assemelha-se a um mecanismo de relógio, pois cada 
movimento dá sentido ao todo. Enquanto alguns meios preferem conservar as 
tradições ou apenas acrescentar-lhes pequenos “remendos” marginais, outros 
aceitam adotar a cultura da culpa pessoal e conformar-se aos procedimentos 
inéditos de enquadramento da libido que ela veicula.1 
 

Nesta acepção, acredito ser este mistério o meu chamariz. Curiosidade que 

instiga a pesquisadora (o) a “viajar no tempo” e “debruçar” sobre a história ou histórias 

vividas por outras pessoas. As histórias as quais me refiro nesta monografia, são de 

meninas - mulheres da década de 1960 que quebraram as regras da moral vigente, ou 

seja, de padrões de comportamento sexual aceitável por uma camada da sociedade 

feirense, diga-se de passagem, uma parcela dominante em termos sociais  

Esta pesquisa nasceu de várias conversas com minha mãe, sendo ela uma menina 

- adolescente da década de 1960, nascida e criada em uma cidade do interior da Bahia, 

filha de mãe solteira, acreditava que o valor de uma mulher era medido pela sua honra e 

recato. Perdendo estes valores, a mulher pouco ou nada representaria, a não ser 

apontada como exemplo de como não deveria agir uma “menina de família”. 

Apesar de não concordar com a maior parte do que ela ensinava a este respeito 

para nós (suas três filhas), eu, em particular ouvia e ficava imaginando se naquela 

época, a qual ela se referia (no caso os anos 60) havia esta rigidez moral, visto ser um 

período de grandes contestações, sobretudo em relação ao comportamento feminino 

ante a sociedade, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito internacional. Pensava se 

realmente ela concordava com aquela repressão, ou apenas estava reproduzindo o que 

seu pai2 havia lhe imposto. Será que ela gostaria de ter subvertido as regras morais e 

vivido alguma aventura que valesse a pena, mesmo que por um momento? Ela jura que 

não! 

                                                           
1 MUCHEMBLED, Robert. O Orgasmo e o Ocidente: uma história do prazer do século XVI a nossos 
dias. São Paulo: Martins Fontes, 2009. P.38 
2
 A mãe biológica da minha mãe abandonou-a aos 10 anos de idade, e ela foi viver com meu avô. 
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Esta inquietação foi motivo de alguns desentendimentos com minha mãe, mas, 

na medida do possível tentava respeitar a leitura que ela tinha sobre a “honra” da 

mulher. Até então, essas questões acerca da “moral ilibada” da mulher da década de 

1960 havia ficado para trás, até o momento, que na busca de um tema para pesquisa 

conversei com a professora Lucilene Reginaldo, em quem confio muito, e ela deu 

algumas sugestões, dentre elas trabalhar com processos de defloramento, já que sou 

bolsista do CEDOC, seria providencial. Juntamente com a sugestão, ela me adiantou 

algumas leituras que serviriam para nortear o meu trabalho. A partir daí, começou 

minha saga em busca do meu objeto de pesquisa. 

Dentre tantos processos crime, uma tipologia me chamou atenção, o crime de 

sedução3. Então resolvi ler e me familiarizar com a linguagem do judiciário, entender 

como o processo é dividido4, de que forma ele é gerado, enfim, um panorama geral 

sobre a documentação. Uma coisa já estava definida, que era o período, década de 1960. 

O que eu iria trabalhar ainda era uma incógnita. Um horizonte de pesquisa começou a 

aparecer com a leitura de obras de autores como Martha Esteves, Mariza Correa5, 

Sueann Caulfield, Boris Fausto dentre outras obras que ao longo da monografia 

estaremos dialogando com seus conceitos e percepções acerca de como a mulher foi 

representada dentro dos processos criminais no decorrer da história, sobretudo em 

relação a construção de papeis sociais ao analisar crimes sexuais, que de acordo com 

Chalhoub nos mostram para além da cena do crime. 

Durante a trajetória surgiram questionamentos, dúvidas, mas, também 

elucidações a respeito do que eu poderia estudar que não incidisse em um trabalho 

maniqueísta ou polarizado, em que vítimas são inocentes e réus são culpados e nem, 

tampouco, de buscar verdades universais e irrevogáveis. Segundo a historiadora Carla 

Bassanezi ao alertar sobre como trabalhar com processos crimes faz uma ressalva 

 

Sem esquecer que não existem fatos criminais em si, mas um julgamento 
criminal que os funda, e um discurso criminal que os fundamenta, o que 

                                                           
3
 Está previsto no Código Penal que: “seduzir mulher virgem, menor de dezoito anos e maior de quatorze, 

e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança”. Pena: 
reclusão de dois a quatro anos (Crime de Sedução definido pelo Código Penal Brasileiro de 1940, no seu 
artigo 217). 
4
 BORELLI, Andrea. A Mulher “Subordinada”? As questões de Gênero e o Direito Brasileiro (1830 – 1950) 

Tese (Doutorado em Ciências Socias), PUC/ São Paulo, 2003. A autora descreve a trajetória do processo 
criminal desde a queixa crime até a última instancia do julgamento. p.204 
5
 Mariza Correa é antropóloga e foi uma das primeiras pesquisadoras a utilizar processos crimes para 

analisar o discurso jurídico sobre a violência contra a mulher, possibilitando  assim o seu uso por 
historiadores, a exemplos de Boris Fausto, Martha Esteves, Sueann Caulfield, dentre outros. 
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precisamos saber é como esse discurso criminal “funciona e muda, em que 
medida exprime o real, como aí se operam as diversas mediações”.6 
 

Nesta busca, através das leituras dos processos de sedução é que percebi o 

cuidado que teria que adotar para não assimilar o discurso vítima/ acusado. A leitura da 

obra de Sueann Caulfield7 se tornou apropriada neste momento, visto que a mesma 

trabalhou com cerca de 450 inquéritos policiais do crime de defloramento como fonte 

de informação sobre valores culturais no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1918 a 

1940, e advertiu sobre a dificuldade da mediação oficial, ou seja, a manipulação 

testemunhal dos escrivães da Policia ou da Justiça, bem como os personagens que os 

envolvidos em um crime, na maioria das vezes, incorporam. 

Apesar dessas condicionantes, o processo criminal contém riquezas de 

informações acerca de padrões de comportamento e valores morais estabelecidos como 

normais em cada sociedade. Para a historiadora Maria Aparecida Sanches8, “os 

processos crimes, abrem “brechas” que nos permitirão visualizar e, portanto, analisar 

hábitos e comportamentos que foram quebrados... deixando escapar símbolos e as 

interpretações que nos permitirão desvendar significados penetrando nas lutas e 

contradições sociais”.  

 Neste ínterim, ao analisar as componentes do processo crime de sedução, a que 

me chamou particular atenção foi o discurso jurídico, ou seja, a interpretação dos 

advogados, promotores e, sobretudo, o parecer do Eminente Julgador, o Juiz de Direito, 

diante de um crime com características subjetivas acentuadas. 

Reconhecendo a importância de familiarização com o contexto local de 

produção do discurso jurídico neste período, é que se fez relevante o diálogo com os 

trabalhos de autoras como, Cristiane Lima dos Santos9, Ana Maria Carvalho10 e Eronize 

Souza11. De acordo com as autoras, Feira de Santana entre as décadas de 1930 a 1960, 

vivia uma intensificação da vida moderna, ou seja, havia uma aceleração e valorização 

                                                           
6
 O historiador e suas fontes. Carla Bassanezi Pinsky e Tania Regina de Luca (orgs). _São Paulo: contexto, 

2010. 
7
 CAULFIELD, Sueann. Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro (1918 – 

1940). Campinas, SP: UNICAMP, 2000. 
8 SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. As Razões do Coração: namoro, escolhas conjugais, relações 
raciais e sexo afetivas em Salvador 1889/1950. Tese (Doutorado em História). Niterói, 2010.  
9 SANTOS, Cristiane Lima. Os (des) caminhos da honra sexual: entre seduzidas e sedutores – Feira 
de Santana 1940 – 1960. PPG/ UEFS – DCHF – Feira de Santana, 2006. 
10 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, 
imagens e práticas do cotidiano (1950 – 1960). Recife, 2008. 
11 SOUZA, Eronize Lima. Prosas da Valentia: Violência e modernidade na Princesa do sertão (1930-
1950). Dissertação (Mestrado em História), faculdade de filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal da Bahia, 2008. 
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da vida urbana, tendo como agravante alguns elementos que a remetia a um passado 

“tradicional e arcaico”. O que se percebe na Feira da década de 1960 a 1970 é um 

aumento significativo da população urbana, e consequentemente uma maior 

preocupação por parte dos representantes da elite, do comércio, da impressa local e do 

judiciário em conter arroubos de comportamentos indesejáveis, e isso incluía o controle 

da vida sexual tanto de homens quanto de mulheres. A autora Santos destaca o discurso 

de modernização12 como ligado a conceitos de honra sexual, que também ocuparia um 

lugar próprio em ideologias novas de homogeneidade cultural. 

Para o historiador Luiz Alberto Lima13, a cidade não só representa um cenário 

para a ação dos sujeitos evidenciados, mas também, como lócus discursivo, permeado 

por relações de poderes que não se configuraram apenas na remodelagem urbana, mas 

também a partir das mudanças dos costumes e modos de viver a urbes. 

Investigando outro contexto, o discurso de modernização, enquanto propagador 

de uma remodelagem para além dos espaços urbanos, já havia sido identificado pela 

historiadora Martha Abreu de Esteves14, quando ao trabalhar com processos crime de 

defloramento, no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, percebeu como o 

aparelho judiciário, juntamente com a parcela da sociedade aburguesada, buscou o 

controle sexual das mulheres como meio de monitorar os populares. 

A autora ressalta que esta era uma maneira bastante evidente no que se refere à 

disciplinarização das camadas populares, através da tentativa de controlar os seus 

corpos. A partir dessas leituras foi possível construir o meu objeto, pensar o discurso 

jurídico e, sobretudo os juristas que são os protagonistas do discurso, no município de 

Feira de Santana na década de 1960. Período de grandes transformações, tanto de cunho 

político - econômico quanto cultural15. 

É neste cenário feirense que proponho uma investigação em torno do discurso 

jurídico, visto ser um dos aspectos relevantes ao trabalhar com processos crime de 

sedução. Apesar dos trabalhos de Santos (2006), Silva (2008), Oliveira (2008) 

                                                           
12 Apesar de termos como modernização e civilidade possuir um sentido polissêmico, nesta monografia se 
referirá a transformações urbanas  vivenciadas pelo município de Feira neste período. 
13 LIMA, Luiz Alberto da Silva. Mulheres Ocultas: cotidiano feminino e formas de violência em Feira 
de Santana 1930 – 1948 Dissertações (Mestrado em História) UEFS, 2010. 
14

 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas Perdidas: os populares e o cotidiano do amor no rio de Janeiro 
da Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 
15

 SILVA, Maria Carolina S. Martins da. Urbanizando para quem? O lugar das prostitutas em Feira de 
Santana –BA (1960 – 1979). (artigo) Fazendo Gênero 8 – Corpo, violência e Poder, Florianópolis, 2008. A 
autora analisa como as mudanças estruturais em Feira de Santana influenciaram o cotidiano e a forma 
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contemplarem aspectos importantes da cidade de Feira de Santana, sobretudo no que 

tange a noção de crescimento e desenvolvimento vivenciada por parte da população, 

Feira de Santana não possui trabalhos que considerem o discurso jurídico como um 

forte propagador de conceitos de moral. Quem eram esses emissores do discurso 

jurídico no município Feira de Santana na década de 1960? Qual o conceito de 

moralidade era aceitável? Como o Crime de Sedução era interpretado pelos advogados 

de defesa, promotores, e por fim, o parecer final do Juiz de Direito? 

Essas são algumas das questões que busco analisar e discutir neste período. 

Diante dessas questões, qual a postura do sistema judiciário feirense em prevenir essa 

prática criminosa? Será que eles foram bem sucedidos em coibir e punir os desviantes? 

Esta monografia está dividida em dois capítulos. No primeiro capítulo, intitulado 

“O campo jurídico feirense: e a tentativa de controle de uma geração contestadora”, 

buscamos apresentar o cenário feirense da década de 1960, bem como formar uma 

discussão teórica acerca do campo jurídico, logo em seguida analisar os discursos dos 

magistrados feirenses ao se confrontarem com o crime e seus protagonistas entrando por 

vezes em contradições do que era aceitável moralmente naquele contexto. Esta análise 

foi realizada a partir da leitura de três processos crime de sedução, localizados no 

CEDOC16· , dentre trinta processos levantados, os três foram selecionados para este 

capítulo visto possuir um maior número de informações a este respeito. O diálogo 

estabelecido com o livro jurídico “Do crime de Sedução (1967)17” e o Código Penal de 

194018 foi de grande relevância para conformação deste capítulo.  

No segundo capítulo, com o tema “Entre Don Juans e Donzelas – o desejo do 

amor livre” discutimos as mudanças de comportamento por parte da população feirense 

no sentido de pensar as “relações amorosas” como transitórias e não como um caminho 

natural para o casamento oficial, mas também perigosas, visto que quebrar regras 

morais pagava-se um ônus tanto para o “D. Juan” quanto para “Donzela”. Porém, não se 

poderia deixar de pensar que “o novo sempre vem”, o comportamento humano enquanto 

fenômeno histórico está em constante transformação, entretanto, o texto jurídico e o 

código civil que vigoraram na década de 60, ainda não contemplavam essas mudanças. 

Este capítulo foi construído com processos crime de sedução, juntamente com a 

                                                                                                                                                                          
da prostituição se apresentar. “os discursos que perpassaram a modernização estavam alicerçados pela 
moral burguesa responsável pelo processo de estruturação do ideal de mulher” 
16

 Cento de Documentação e Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana 
17MEDEIROS, Darcy C.; MOREIRA, Aroldo. Do crime de sedução. Biblioteca Universitária Freitas 
Bastos, 1967. 
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apreciação de artigos do Jornal Folha do Norte. O diálogo com autoras e autores que 

trabalharam em outros momentos da história com as relações de Gênero, também foram 

abordados neste capítulo.  

A leitora (o), um singelo convite à leitura. 

 

                                                                                                                                                                          
18

Código em vigor na década de 1960.   



 

CAPÍTULO 1 - O CAMPO JURÍDICO FEIRENSE E A TENTATIVA 
DE CONTROLE DE UMA GERAÇÃO CONTESTADORA. 

 
 
 
 

 

“Este é mais um crime de sedução na Comarca. Inúmeros acontecem 
todos os mezes (sic). Não padece a menor dúvida, que o judiciário 
necessita de outros elementos, a fim de que a lei seja cumprida.” 
(Declaração do juiz de Direito Dr. José Ribeiro de Araújo, 1964) 

  
 

Cenário Feirense, 1960. 
 

Neste capítulo será analisado o discurso jurídico sobre o crime de sedução19 no 

município de Feira de Santana na década de 1960. Para tanto, será apresentado o campo 

jurídico e as transformações urbanísticas que Feira de Santana vivenciou com maior 

intensidade neste período. A apreciação da leitura de autores que se dedicaram a estudos 

sobre o campo do direito se tornou essencial para este trabalho. Porém, é importante 

salientar que não se tem a pretensão de aprofundar questões sobre este campo do saber, 

o que faremos é estabelecer um diálogo, posto que, falamos do lugar social que 

ocupamos, o de historiadores.  

Feira de Santana é considerada a segunda cidade mais importante do Estado da 

Bahia, situada a 115 km de sua capital, Salvador. É conhecida historicamente pela 

vitalidade da atividade comercial, e encontra-se em um dos principais entroncamentos 

rodoviários do Nordeste brasileiro. Essa localização privilegiada propiciara uma 

circulação avolumada de transeuntes vindos de vários lugares do Estado e de cidades 

circunvizinhas20.  

                                                           

19 “Seduzir mulher virgem, menor de dezoito anos e maior de quatorze, e ter com ela conjunção carnal, 
aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança”. Pena: reclusão de dois a quatro anos 
(Crime de Sedução definido pelo Código Penal Brasileiro de 1940, no seu artigo 217). Sedução- “figura 
delituosa que se agrupa entre aquelas que atentam contra os costumes, e sendo estes a média do 
comportamento social em dado País e em determinado momento histórico, devem ser considerados, como 
bem jurídico de modo amplo”. MEDEIROS, Darcy C.; MOREIRA, Aroldo. Do crime de sedução. 
Biblioteca Universitária Freitas Bastos, 1967. 
20

 SANTOS, Alane Carvalho. Desenvolvimento, Civilização e Modernidade: O sonho da industrialização 
em Feira de Santana. (Artigo), UFBA, 2007. 
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Imagem retirada do artigo da historiadora Alane Santos. Desenvolvimento 
modernidade: o sonho da industrialização em feira de Santana feira-mapa.jpeg 
 
 

Talvez por esta acessibilidade, Feira de Santana inspirava algumas preocupações 

por parte de determinados agentes da política feirense21, comerciantes, cronistas e, 

sobretudo, os representantes do poder judiciário, em relação à contenção da violência e 

de hábitos considerados não condizentes com uma cidade que buscava apagar qualquer 

resquício que a remetesse a um passado “arcaico”. No entanto, o combate a violência 

(em todas as suas formas) não era suficiente, a justiça, juntamente com parte da elite 

feirense através de discursos de moralidade e civilidade propagava22 seus ideais e assim 

                                                           
21

 Feira de Santana durante a década de 1960 passou pela administração de quatro prefeitos: Sr. Arnold 
Ferreira da Silva (1959 – 1962), Sr. José Sisnando Lima (1962 – 1964) afastado do poder devido ao Golpe 
Militar de 1964, Profº.  Joselito Falcão de Amorim (1964 – 1967) afastado por motivo de “doença” e por 
ultimo João Durval Carneiro (1967 – 1971). Arquivo Público Municipal 
22

 O meio comumente conhecido para propagação dos ideais de comportamento era através dos 
noticiários do Jornal Folha do Norte, considerado o mais importante semanário de Feira de Santana 
neste período. É importante salientar que muitos dos seus cronistas eram os próprios magistrados, a 
exemplo do advogado e deputado Hugo Navarro Silva, que possuía uma coluna especial neste 
semanário, sendo atribuído o titulo de “Ancora do Jornal”.  
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sendo, tentava prevenir e disciplinar a população, essa preocupação foi salientada pela 

historiadora Eronize Souza23, quando menciona: 

A condenação moralista da violência colocava na ordem do dia a 
problemática da segurança pública como um dos principais obstáculos a ser 
enfrentado pelo poder local na tentativa de consolidação da imagem de Feira 
de Santana como uma cidade “ordeira”, “moderna” e “civilizada”. 

 
A inquietação do judiciário em relação à violência como entrave para o 

desenvolvimento da sociedade moderna, não é contemporânea. Desde o Império, a 

violência era considerada sinônimo de atraso e incivilidade. A criminalidade violenta 

era punida, na maioria das vezes com a pena capital (ou pena de morte) - foi a partir da 

formação dos Estados Nacionais, no século XIX, que o Estado passou a monopolizar a 

violência, implicando um “maior controle individual das pulsões e substituir 

gradativamente a irrupção dos afetos momentâneos por uma subordinação às regras e 

leis” 24.  

Feira de Santana inserida em um contexto de transformações urbanísticas, 

principalmente, entre as décadas de 1930 a 196025, inspirava cuidado especial por parte 

dos “responsáveis pela ordem”, no sentido de doutrinar a população para que esta não 

incidisse em um comportamento indesejável, e isso incluía no monitoramento da vida 

sexual dos habitantes, sobretudo das mulheres, que desde o início da República, 

segundo Esteves26 eram consideradas o pilar da sociedade moderna e civilizada. O 

sistema jurídico, por sua vez, teria um papel fundamental em criar normas e leis que 

ajudasse neste controle. O Código Penal de 1890, redigido por juristas como Viveiros 

de Castro, Evaristo de Moraes, Macedo Soares dentre outros, deu ênfase no “respeito 

pela honra da mulher”, pois de acordo com os mesmos, os caminhos para a civilização 

do país estavam numa eficiente legislação que garantisse essa “proteção”. 

                                                           
23 SOUZA, Eronize Lima. Prosas da Valentia: Violência e modernidade na Princesa do sertão (1930-
1950). Dissertação (Mestrado em História), faculdade de filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal da Bahia, 2008. Ver também, OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana 
em tempos de modernidade: olhares, imagens e práticas do cotidiano (1950 – 1960). Recife, 2008. 
24

VELLASCO, Ivan de Andrade. As seduções da ordem. As formas da violência... p.234. A honra das 
famílias não seria mais “lavada com sangue”, e sim, seria julgada e enquadrada na forma da lei. 
25 Segundo Eronize, Feira de Santana no período de 1930 a 1950 é lembrada pela acentuação do processo 
de modernização através de: melhoramentos do perímetro urbano; na construção e manutenção de 
edifícios públicos; incremento da indústria e expansão dos volumes dos serviços comerciais decorrentes 
da abertura de várias rodovias que, devido à sua localização geográfica privilegiada, a tornara o maior 
entroncamento rodoviário do Norte/ Nordeste do País. Ver SOUZA, Eronize Lima. Prosas da Valentia: 
Violência e modernidade na Princesa do sertão (1930-1950). Dissertação (Mestrado em História), 
faculdade de filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 2008.  
26 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas Perdidas: os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro 
da Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 
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Entretanto, o grande desafio era conter as consequências que a “emancipação da 

mulher moderna” traria a sociedade brasileira, considerando-a, assim, um perigo à 

proteção da honra sexual, consequentemente, uma ameaça a “estabilidade” da família 

burguesa, conforme a historiadora americana Caulfield  

 

Sem a força moralizadora da honestidade sexual das mulheres, a 
modernização – termo que assumia diferentes significados para diferentes 
pessoas – causaria a dissolução da família, um aumento brutal da 
criminalidade e o caos social (p.26). 

 
 

Não obstante, é que o Código Penal Brasileiro de 1890 clamou por modificações 

na década de 1930. A nova geração de juristas redefiniu a honra no novo Código Penal, 

no qual, entre outras mudanças, os crimes sexuais foram classificados como ofensa 

contra os costumes27, não mais contra a honra da família28. 

 No contexto dos anos 60, os movimentos feministas avançaram e se estenderam 

a diversos âmbitos da sociedade, sobretudo, com o movimento conhecido 

historicamente como “Segunda Onda”, que surge como uma contestação dos papéis 

sociais organizados e divididos por uma hierarquia de gênero; período marcado por uma 

efervescência sociocultural significativa29. Também, conhecido como a Era do prazer30 

pelo historiador Muchembled, e identificado como a era da “verdadeira revolução 

sexual do século XX” referindo-se essencialmente as mulheres. Estes movimentos 

deslancharam nos Estados Unidos a partir dos anos 1950 e se distenderam a outros 

países, inclusive no Brasil. 

Sendo assim, o Código Penal vigente na década de 1960, foi promulgado em 

1940. Os protagonistas e emissores do discurso jurídico tinham que enfrentar a 

anacronismo do texto jurídico, apoiando-o em uma realidade nova, a dos anos 60. 

 O cenário jurídico feirense neste período era composto por juízes como José 

Ribeiro de Araújo, Dr. Dibon White, João de Almeida Bulhões, promotores, como Dr. 

Edulindo Ribeiro de Carvalho, Samuel Antonio Oliveira, Orlando Affonso de Carvalho, 

                                                           
27 O Código penal de 1940, segundo Boris Fausto, rotulara os crimes sexuais como “crimes contra os 
costumes”. De acordo com os juristas, Hungria e Lacerda, o vocábulo para significar o hábito da vida 
sexual aprovados pela moral prática, ou, o que vale o mesmo, a conduta social adaptada à conveniência e 
disciplina sociais. Ver FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: A Criminalidade em São Paulo (1880 – 
1924). São Paulo: EDUSP, 2001. P. 198 
28 CAULFIELD, Sueann. Em defesa da honra; moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro (1918 
– 1940) – Campinas, SP: Editora da Unicamp, centro de Pesquisa em História Social da Cultura, 2000. 
29 COSTA, Ana Alice Alcântara. O movimento feminista no Brasil: Dinâmicas de uma intervenção 
Política. Niterói, v.5 n.2, 2005. 
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e advogados, a exemplo de José de Sá Moraes, Hugo Navarro Silva, Jurandyr Fernandes 

de Oliveira, dentre outros personagens que se apropriaram do discurso e poder jurídicos 

para tentar controlar a moralidade de uma cidade em “movimento”.  

É relevante constatar que Feira de Santana correspondia uma jurisdição ampla, o 

seu Município compreendia todo o território dos distritos judiciários e administrativos 

de Anguera, Bonfim de Feira, Humildes, Ipuaçu, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria, Pacatu 

e Tiquarussu31. A Comarca de Feira de Santana atendia aos inquéritos correspondentes a 

estas regiões. A tabela abaixo apresenta numericamente a taxa tanto de crescimento da 

população urbana feirense, quanto ao número significativo da população rural no 

período pesquisado. 

 

CRESCIMENTO ABSOLUTO E RELATIVO DA POPULAÇÃO URBANA E 

RURAL EM FEIRA DE SANTANA 

 
CRESCIMENTO ABSOLUTO E CRESCIMENTO RELATIVO DA POPULAÇÃO 
ANO POPULAÇÃO 

TOTAL 
% 1 POPULAÇÃO 

URBANA 
POPULAÇÃO 
RURAL 

1950 107. 205 28,75 34. 277 72. 928 

1960 141. 757 32, 23 69. 884 71. 873 

1970 187. 290 32, 12 131. 720 55. 570 

FONTE: IBGE 
 
A partir da observação desta tabela é perceptível a preocupação de alguns 

agentes do judiciário em manter a “ordem” e controle da cidade que crescia 

vertiginosamente entre as décadas de 60 e 70 do século XX. Os mecanismos utilizados 

iam da criação de códigos de postura32, artigos divulgados através do semanário Jornal 

Folha do Norte , seguido do próprio discurso jurídico que possuía um valor didático, 

haja vista publicizar os casos dos crimes em editais, inclusive os sexuais.  

 
Os Protagonistas do Discurso Jurídico e seu Poder Ideológico 

Á Justiça, evidentimente (sic) como melhor órgão do estado para velar pela 
segurança dos direitos, cabe, sem duvidas, o dever de evitar que a família 
brasileira se encontre a braço, a cada momento, com os perigos dessa 
mentalidade destruidora, que se nutre da lascívia, se alimenta da luxuria dos 
vupanares, se fortalece, não raro, das impunidades anteriores, para explodir, 

                                                                                                                                                                          
30 MUCHEMBLED, Robert. O Orgasmo e o Ocidente: uma história do prazer do século XVI a 
nossos dias. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
31

 Informação retirada do Jornal Folha do Norte de 04 de Março de 1961. O Censo em Feira. Museu Casa 
do Sertão. 
32

 Código de Postura de 1937 (em vigor até 1965) Decreto – Lei nº 364 de 18.01.1937; Código de postura 
de 1967, Decreto – Lei 518 de 06 de Janeiro de 1967. Arquivo Público Municipal. 
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adeante, maculando os lares honestos, destruindo o que há de mais puro e 
sagrado na mulher e, depois, arrebanhar o que existe de mais duvidoso e ruim 
de testemunho das esquinas, nas baiúcas e dos recantos duvidosos, com que 
pretende atirar o último punhado da lama “a face” da moral social, já, de si, 
abalada nos traços da pureza que a devem distinguir. Por certo, O Eminente 
Julgador, que alia sua responsabilidade de magistrado, ao tipo de 
honestidade, que é, o senso irrestrito de zelo pela família, já se tendo 
positivado um dique oposto aos desregramentos dessa onda de infratores das 
disposições legais e do código moral, a que a sociedade não pode deixar de 
estar submetida. 
(Parecer do Promotor Público da Comarca de Feira de Santana Dr. Edulindo 
R. de Carvalho)33   

 

O poder do direito pode ser observado, também, pela sua linguagem erudita e 

eloquente, na maioria das vezes incompreensível a sociedade de um modo geral. Esse 

poder é exercido e mantido por meio da força simbólica que atua sobre a sociedade, 

através dos representantes da lei, com o intuito de estabelecer e manter a “ordem”. 

Segundo o jurista e filosofo italiano Norberto Bobbio34, “o principal meio do poder 

ideológico é a palavra, ou melhor, a expressão de idéias por meio da palavra, e com a 

palavra”. 

Neste sentido, o discurso jurídico investido da função de consagrar a visão 

legítima, justa do mundo social é propagado pelos seus representantes por meio das 

alocuções e interpretações das leis. Apesar de alguns filósofos como Kelsen35 tentarem 

criar uma “teoria pura do direito”, cujo intuito é a construção de um corpo de doutrinas 

e de regras dissociados dos constrangimentos e das pressões sociais, compreendendo o 

Direito enquanto norma pura, um conglomerado de normas inseridos numa estrutura 

formal, ele não esta isento de tais influências.  

Para contestar a idéia do direito isolado em seu próprio eixo, está no surgimento 

do Neoempirismo36, linha filosófica que integra um conjunto de teorias contemporâneas 

que intenta ir além – deixando de lado o problema da essencialidade do jurídico; da 

busca de um fundamento natural ou causal, ou mesmo transcendental para o direito, 

para dar ênfase ao direito enquanto experiência história. 

Entretanto, mesmo criticando a visão pura do Direito, o sociólogo Pierre 

Bourdieu admite uma autonomia relativa, quando alude que: 

                                                           
33

 Processo crime / sedução localizado no CEDOC - E 2/ CX 47/ Doc. 790 (1963- 1965) 
34 BOBBIO, N. Os intelectuais e o poder: dúvidas e opções dos homens de cultura a sociedade 
contemporânea. São Paulo, Editora da UNESP, 1997. 
35

 Hans Kelsen (1881 – 1973), filósofo e jurista austríaco naturalizado estadunidense, seu objetivo era 
criar e desenvolver uma ciência jurídica, separada e autônoma de outras áreas do conhecimento 
humano. Fenômeno que ficou conhecido como Teoria Pura do Direito. 
36 JUNIOR, Alcebíades de Oliveira. Bobbio e a filosofia dos juristas. Porto Alegre, 1994. 
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Como a Igreja e a Escola, a justiça organiza segundo uma estrita hierarquia 
não só as instancias judiciais e os seus poderes, portanto, as suas decisões e 
as interpretações em que elas se apóiam, mas também as normas e as fontes 
que conferem a sua autoridade a essas decisões.  
 

Apesar do sistema jurídico possuir certa autonomia. As decisões e interpretações 

apresentadas pelos magistrados são constituídas por normas elaboradas a partir de 

questões advindas da própria sociedade: 

De facto, a interpretação da lei nunca é o acto solitário de um magistrado 
ocupado em fundamentar na razão jurídica uma decisão mais ou menos 
estranha, pelo menos na sua gênese, à razão e ao direito, e que agiria como 
hermeneuta preocupado em produzir uma aplicação fiel à regra...37 

 
Um dos principais protagonistas que redigiu o Código Penal Brasileiro de 1940, 

o jurista Nelson Hungria38 corrobora a noção do Código Penal como espelho da 

sociedade quando certifica que 

Não é ciência penal a que somente cuida do sistema ósseo do direito 
repressivo ou se limita a tessitura aracnídeas de lógica abstrata, fazendo de 
um código penal, que é a mais alta e viva expressão da ética de um povo, 
uma teoria hermética, uma categoria de idéias hirtas, um seco regulamento 
burocrático, uma inexpressiva tabela de aduana. Ciência penal não é só a 
interpretação hierática da lei, mas, antes de tudo, a revelação do seu espírito e 
a compreensão de seu escopo, para ajustá-la a fatos humanos, a almas 
humanas, a episódios do espetáculo dramático da vida (p.6) 
 

Não obstante, é importante salientar que o sistema judicial não funciona de 

forma homogenia, o conteúdo prático da lei que se revela no veredicto é o resultado de 

uma luta simbólica entre profissionais dotados de competências técnicas desiguais. A 

hierarquização do sistema já é um indício dessa relação de força dentro do campo39 

jurídico. A autoridade que o jurista legislador possui dentro da cadeia de legitimidade, 

não é a mesma que o juiz de uma simples instância apresenta. Essa hierarquização faz 

parte do espaço social organizado, da divisão do trabalho jurídico que juntos formam 

um campo formal do poder.  

Dessa forma, o monopólio da violência pelo Estado se consagra obtendo o 

resultado intuído, o controle da sociedade por meio da força simbólica, se utilizando do 

discurso de protetor e tutor da família, como é posto pelo promotor Público Edulindo 

Carvalho, ao declarar que “a Justiça, evidentimente (sic) como melhor órgão do estado 

                                                           
37

 Idem. 
38 HUNGRIA, Nelson. Novas Questões Jurídico-Penais. Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito 
Ltda., 1945.  
39

 Para Bourdieu o campo é o espaço em que ocorrem as relações entre indivíduos, grupos e estruturas 
sociais, espaço este regido por leis específicas aqueles que nele adentram dinamizado pelas disputas 
ocorridas em seu interior. 
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para velar pela segurança dos direitos, cabe, sem duvidas, o dever de evitar que a 

família brasileira se encontre a braço, a cada momento”. 

Este mecanismo discursivo do sistema jurídico estabelece regras e valores 

universais e eternos, que segundo Bourdieu, com o objetivo de transpor aos interesses 

particulares, universalizando o sentido do direito, através da linguagem, da estrutura 

retórica, do efeito de neutralização que perpassa pela construção de frases impessoais e 

passivas. De verbos atestivos na terceira pessoa do singular, a exemplo de o “réu aceita, 

confessa, declarou, compromete-se”. Frases universais como “uma mulher honesta 

jamais teria tal conduta”. 

Por fim, a justiça, investida pelo poder do direito, propaga seus ideais através 

dos seus discursos, coage por meio da polícia, e assim sendo, “controla” a sociedade 

usando a violência simbólica como coluna de proteção para sociedade. Neste sentido, o 

sexo, também é “um assunto de Estado”, consequentemente, normatizado pela justiça, 

que de acordo com Foucault40: 

O sexo se decifra a partir de sua relação com a lei, E, enfim, que o poder age 
pronunciado a regra: o domínio do poder sobre o sexo seria efetuado através 
da linguagem, ou melhor, por um ato discursivo que criaria, pelo próprio fato 
de se enunciar, um estado de direito. Ele fala e faz-se a regra. A forma pura 
do poder se encontraria na função do legislador, e seu modo de ação com 
respeito ao sexo seria jurídico discursivo. 

 
Neste sentido, os emissores do discurso jurídico, disseminam os valores morais 

acerca do sexo, o que é aceitável e o que é recriminável perante a sociedade. A partir da 

interpretação do texto jurídico se pune ou se absolve, tendo um efeito pedagógico tanto 

para os envolvidos diretamente no processo quanto para a sociedade de um modo geral. 

 

Compassos e Descompassos do Discurso Jurídico 

As principais dificuldades enfrentadas pelos representantes da lei, no caso os 

magistrados que atuavam no cenário feirense na década de 1960 era adaptar o Código 

Penal elaborado em 1940 a realidade de duas décadas posteriores. A população urbana 

feirense crescia consideravelmente, juntamente com ela, a preocupação dos juristas e de 

outros influentes da política e economia da cidade em manter a ordem e a “boa moral”. 

Isso estava inscrito tanto nos códigos de postura41 quanto nos discursos inseridos nos 

processos criminais, inclusive nos de sedução42. 

                                                           
40 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988. P. 
94 
41

 O código de postura de 1937 vigorou até 1965 (reeditado em 1963, de acordo com o Decreto de – Lei 
nº 364 de 18.1. 1963). O texto era contundente em sua preocupação com a moral da cidade: 
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A declaração do Juiz José Ribeiro de Araújo foi contundente no que se refere à 

preocupação, bem como a insatisfação em relação ao aumento dos crimes de sedução na 

Comarca: 

[...] quase todos os dias surge uma queixa verbal na Justiça, e os casos são 
encaminhados a Delegacia. Uns, são apurados outros ficam no esquecimento 
dos senhores Delegados. É necessário ofícios e mais ofícios, solicitando os 
inquéritos, [...] Um Juiz de menores, ou de crime, em uma cidade como Feira, 
sofre demais, pelo fato de não poder fazer desaparecer um pouco esta 
situação. Por falta de trabalho perseverante, não é que estas coisas 
aconteçam, porque temos feito o possível neste sentido. 

 

Esta declaração foi baseada no processo de sedução, em que o réu V. M de. C43, 

baiano, solteiro, s/prole, com 22 anos, motorista profissional, pardo foi acusado de 

seduzir e deflorar a menor I. F. da C, baiana, solteira, com 16 anos, comerciária, 

instrução primária, morena. O inquérito foi como tantos outros do gênero, cheio de idas 

e vindas, encontros e desencontros de versões, tanto do réu quanto da suposta vítima. O 

indiciado acusado de ter seduzido a menor se aproveitando, segundo a promotoria, da 

sua inexperiência e justificável confiança44, através de promessas de casamento45, 

conseguiu materializar o crime, desvirginando a menor.  

O denunciado, por sua vez, se defende alegando que, além de não ser o autor do 

defloramento, a menor não era inocente, que, ele trabalha com serviço de lotação, e que 

a I. F costumava passear em sua Kombi, que fazia o ramal Queimadinha. Que a menor 

morava na Rua do Fogo, mas quando chegava onde deveria descer, ela não descia e 

quando a mesma tomava seu carro, “se sentava na frente, e se jogava tanto para o lado 

do interrogado que até era difícil o interrogado passar a marcha do carro”. Que teve 

relações sexuais com a menor, mas já a encontrou deflorada, que quis usar uma 

camisinha de Vênus, mas que ela disse “que se aparecesse grávida saberia ir a Salvador 

extrair”. Que sempre pagava a declarante. 

                                                                                                                                                                          
“Considerando finalmente, que é imperiosa a necessidade de se outorgar á cidade de Feira, um Código 
compatível com as exigências do seu progresso”.  Com a criação do código de postura de 1967, o “zelo” 
pela moralidade e ordem continuava, no Art. 58. Não serão permitidos banhos nos rios, córregos ou 
lagoas do município exceto nos locais designados pela Prefeitura como próprios para banhos ou 
esportes náuticos. No Art.78. Na localização de dancings ou de estabelecimentos de diversões noturnos 
a Prefeitura terá sempre em vista o decoro da população.  Arquivo Publico Municipal. 
42

 Esta ressalva se tornou necessária, visto que para a elaboração da referida monografia foram 
utilizados processos crime de sedução, não sendo analisados outros tipos de processos criminais. O 
diálogo é feito a partir da bibliografia de autores que trabalharam com outras tipologias.  
43

 Processo crime de sedução, localizado no CEDOC, E 3; CX 63; Doc. 1181 (1964-1967). Os nomes dos 
envolvidos serão preservados haja vista os processos possuírem menos de 50 anos.  
44

 Este é um dos requisitos subjetivos para se caracterizar o crime de sedução. Fonte: Livro Jurídico, 
MEDEIROS, Darcy, 1967. Op. cit. p 46. 
45

 Idem. 
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A menor, em sua versão, disse que o acusado se declarou, pedindo-lhe para 

namorar com ele, porém, que a declarante alegou que tinha compromisso com outro 

rapaz, que mesmo assim, o interrogado insistia, até o momento que a menor aceitou 

dizendo “sim”. Que o interrogado, sempre a apanhava na Casa de Móveis Celta, local 

onde a menor trabalhava, que em certa noite do mês de Outubro de 1963, o acusado a 

convenceu “filar” aula, levando-a ao bairro Alto do Cruzeiro, e deflorando-a atrás de 

uma igreja. Que durante o período de namoro, o interrogado sempre a presenteava com 

quantias em dinheiro. 

Este é o resumo segundo as versões dos principais envolvidos neste processo de 

sedução, que segundo o Juiz José Ribeiro de Araújo, “como inúmeros que chegam à 

Comarca”. O magistrado ouvindo as testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, 

analisando o laudo médico, para que se constatasse o defloramento, a acusação da 

promotoria, chega à conclusão que: 

 

Todos os indícios são contra o denunciado. Esta gente que vive nas Kombis 
tem infelicitado muitas menores, quando não assim procedem, atropelam e 
matam. Nestas condições, e tendo em vista o disposto nos artigos 311, 
decretamos a prisão preventiva de V. M. de C. 
 

A história não se encerra aí, o advogado de defesa, Sr. Expedito Braga do 

Nascimento entra com o pedido de revogação da prisão do acusado. Alegando que 

mesmo que houvesse o elemento físico do delito, ou seja, o desvirginamento, faltava o 

elemento moral, recorrendo ao parecer do Tribunal de São Paulo, o advogado alude que, 

“Não é recatada, nem inexperiente, a mulher que cede ao primeiro convite para a cópula 

mantendo encontros furtivos, a fim de satisfazer a lascívia de seu companheiro, sem que 

entre ambos existisse um laço amoroso, um namoro público e mais ou menos longo”.  

 A dificuldade em adaptar o código penal de 1940, está na colocação dos termos, 

como “mulher recatada”, “inexperiente”, ao caracterizar o elemento moral imbuído de 

subjetividades. Palavras que parecem descontextualizadas, usadas para toda e qualquer 

situação e época referente a este tipo de crime. Os limites de interpretação dos termos 

inexperiente e ingênua estão inseridos nas palavras do jurista Darcy Campos (1967) 

quando menciona que “em verdade, os costumes livres da atualidade não são 

compatíveis com essa presunção de inocência, de candura, que as leis anteriores 

afirmavam fundadas em princípios de moralidade, que, todavia, já não estão vigentes”. 

De acordo com o inquérito, a menor em meio ao processo desistiu de ter 

“reparado o dano” por meio do casamento judicial. Ao escrever uma carta para o Juiz da 
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Comarca, Dr. José Ribeiro de Araújo, deixando clara sua insatisfação com a 

continuidade deste processo, alegando não mais querer o casamento, visto não ser feliz 

com alguém que se casaria por obrigação e não por amor. Abaixo está a transcrição da 

carta da menor I. F da C ao Juiz46: 

 

Feira de Santana 5 de Agosto de 1964 
 
Exmº Dr. Ribeiro 
 
Saudação 

 
Dr. Ribeiro em vista da minha mãe ter resolvido a dizistir eu resolvir a 

diziztir também. 
Por que depois que meu tio chegou querendo me levar eu achei que era 

melhor eu ir de que me cazar com uma criatura que não me da a minha felicidade. 
Este é o meu ponto de vista então eu peso carecidamente desculpas ao 

senhor. Sei realmente que dei muito trabalho mais o senhor sabe que cazar para não 
viver é melhor dizistir. 

 
 

O Juiz, por sua vez, diante das circunstâncias desabafou: 

 

 Sempre fomos favoráveis a estes casamentos (como reparação do dano 
causado pela sedução), porque a experiência de longos anos tem demonstrado 
que é melhor o casamento do que a prostituição. De qualquer sorte, o 
casamento é um freio, principalmente, para os homens. O denunciado pode 
ser um D. Juan preto, mais neste caso não usou daquela sugestão envolvente 
tão comum nos D. Juans. Não. 
Ouvimos a menor, observamos a sua personalidade, fisicamente bem 
conformada, hoje vivendo em Guanabara em companhia de outro homem, 
desfrutando assim, dos prazeres de uma cidade que é tida como do pecado, 
apesar de possuir o maior “Cristo do mundo”. 
Nestas condições, e tendo em vista as provas dos autos, julgamos 
improcedente a denúncia, absolvendo o denunciado. 

 
 
 

Diante desta explanação do Juiz de Direito, é perceptível a desolação e 

descontentamento com o rumo que o inquérito tomou, “andou” na contramão da 

moralidade estabelecida como apropriada ao estereotipo criado para definir a condição 

feminina de frágil, inexperiente e ingênua. A postura de algumas meninas “percorria” 

em sentidos diferentes do discurso jurídico proferido pelos seus representantes. Quando 

não agiam de acordo com os ditames das regras morais vigentes, eram vulneráveis aos 

prazeres ilícitos, a exemplo da prostituição, como é posto pela historiadora Margareth 
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Rago47 ao afirmar que “por mais independente que fosse a ‘mulher honesta’, sua 

liberdade estaria sempre limitada no plano simbólico pela presença da meretriz”. 

Outro caso, que corrobora o descompasso do discurso jurídico em relação à 

atitude de alguns sujeitos sociais no que se refere ao conceito de “moral” foi o inquérito 

policial cujo denunciado T. A. S48, brasileiro, casado, sem prole, com 25 anos, 

mecânico, sabendo ler e escrever, cor parda, pobre, acusado de ter seduzido a menor V. 

L. S. M, brasileira, baiana, solteira, com 15 anos, doméstica, sabendo ler e escrever, 

morena, pobre. Neste processo o denunciado era primo carnal da “vítima”, segundo a 

menor, o acusado mantinha as melhores relações de intimidade na casa da declarante, 

que desde abril do corrente ano (1961) T. vinha seduzindo a declarante, prometendo-lhe 

casar-se no Comercial e que ele lhe daria muito dinheiro, porém a declarante não 

aceitou tal proposta. Foi quando o acusado convidou a menor para dar um passeio de 

“Vespa” 49, indo com o acusado para um lugar chamado “Aviário”, nesta cidade, ele 

começou a seduzi-la insistentemente, prometendo-lhe casamento e dinheiro, devido à 

fúria de T., acedeu aos seus instintos e desvirginou-a. 

De acordo com a versão do acusado, ele é inocente, que é sobrinho da esposa do 

pai da menor, portanto primo carnal da mesma, que desde criança mantém boas relações 

com todos da família, principalmente com V. Quando perguntado a que se deve aquela 

acusação, ele responde que seja interesse monetário da família, pelo fato do interrogado 

ser um rapaz trabalhador, honesto, possuindo alguns bens... A Promotoria Publica pede 

a prisão do denunciado, porém, o juiz de Direito Dr. Dibon White avalia improcedente o 

pedido, visto entender que: 

É a própria vitima que confessa haver saído com o acusado, grimpada numa 
motocicleta de propriedade deste, para um lugar ermo ou distante de sua 
moradia, com o seu pleno assentimento (...). O desembaraço com que esta 
aceitou o convite para dar um passeio de “lambreta” não se importando sair 
com o primo, de quem era simples namorado, e por ultimo deixar-se deflorar 
num lugar ermo (...) 

 
A opinião do magistrado é apoiada pelo Juiz José Ribeiro de Araújo, quando 

ratifica: 

 

                                                           
47 RAGO, Margareth. Os prazeres da noite:prostituição e códigos da sexualidade feminina em São Paulo 
(1890-1930), Rio de Janeiro: Paz e terra, 1991. p.40, Ver também PEREIRA, Cristiana Schettini. “Que 
tenhas teu corpo”: uma história social da prostituição no Rio de Janeiro das primeiras décadas 
republicanas. Tese (Doutorado em História)- Universidade Estadual de campinas, Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas. Campinas, SO, 2002. 
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 Processo Crime de sedução localizado no CEDOC/ E3; CX 90; Doc. 1735. (1961-1966) 
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Pelo que consta nos autos, a vítima não era uma inocente, uma inexperiente, 
vivia em banho de mar e gostava de “lambreta”. A inexperiência que a lei 
protege segundo M. Noronha, “é a da donzela que não pode avaliar em toda a 
sua extensão as consequências do seu ato, por menos avisada, por menos 
trato das coisas do mundo, por ignorante das coisas da vida, por não 
apercebida das ciladas dos homens... 

 
 

Tanto o texto jurídico, quanto a sua interpretação são anacrônicos a realidade 

dos fatos, não se tem a pretensão de julgar se a menor era vítima ou não, a questão está 

na explanação dos dois magistrados em ratificar as identidades fixas baseadas na 

distinção de gênero, que de acordo com a historiadora e feminista Joan Scott “O gênero 

é a organização social da diferença sexual. Ele não reflete a realidade biológica 

primária, mas ele constrói o sentido desta realidade” 50. A violência simbólica perpassa 

pelas representações construídas em relação à figura feminina, que de acordo com o 

parecer do Juiz a “ofendida” teria que estar dentro de um padrão de “donzela” que seria 

passiva e alienada das “ciladas” dos homens para merecer a “proteção” da lei. Conforme 

Sanches 

A lógica do texto penal, entretanto, baseava-se numa percepção desigual 
entre homens e mulheres, reforçando imagens que colocam a mulher como 
frágil, sexualmente apática e indefesa frente ao desejo masculino. O homem 
potente, viril teria como condição intrínseca à sua natureza o desejo, somente 
controlável pela repressão social em prol dos bons costumes.51  
 

 Outra parte do texto reza “já dezesseis anos e gozando a vida nos moldes 

“modernos”, vigente entre muitas famílias sem fiscalização imediata; deslocando-se de 

Feira de Santana para as praias de Salvador...” este argumento foi contestado pelo 

promotor Público Edulindo Carvalho ao declarar 

Se tomar banho de mar é causa para despudurar uma menor, crimes nós pais 
de família, temos, por várias vezes, cometido inocentemente. “Babás” tomar 
banho de mar? Porque freqüentam as praias perdem a inocência ao ponto de 
não merecerem a proteção da lei? Por outro lado, também não é crime e nem 
isto faz prova de experiência sexual, alguém, de maior ou menor idade, andar 
de lambreta. 

 

Em ambos os casos, foram percebível que a noção de honra, recato e moral não 

são universais. Segundo a historiadora Rodrigues, “as leis são, no entanto, vivenciadas 
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 HEIBORN, Maria Luiza. “Entrevista com Joan Wallach Scott”. In: Estudos Feministas. Ano, 6, n.1/1998, 
PP. 114 – 124. 
51 SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. As Razões do Coração: namoro, escolhas conjugais, relações 
raciais e sexo afetivas em Salvador 1889/1950. Tese (Doutorado em História). Niterói, 2010. P.197 
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de formas diferenciadas pelas pessoas a partir de critérios de classe, de cor, de gênero e 

até mesmo etárias”. 

 

 
 

                                                                                                                                                                          
 



 

CAPÍTULO 2 - TÍTULO DO CAPÍTULO: subtítulo 
 

Nos meus sonhos 
Eu te vejo 

Muito bela, eu te desejo 
Acordo apenas com a ilusão  

De ter-lhe dado um beijo. 
 

Só vivo esta vida 
Para um único fim 

De poder ainda um dia 
Fazê-la viver para mim. 

(Feira, 15-11-66) 52 
 

“Ligações Perigosas” E Efêmeras 

Feira de Santana, 1966. “Na noite de Natal” do referido ano, um casal de 

namorados, que se relacionava acerca de um ano. Ela, com 16 anos, estudante, branca, 

ele, menor, com 17 anos, estudante ginasial e “regente de uma orquestra que ele mesmo 

criou”, aproveitando que a mãe da declarante saíra para a missa de Natal, e “servindo-se 

das circunstâncias que este digo, de estarem a sós, M53. convenceu a declarante a 

consentir ter com ele relações sexuais”. Este seria mais um caso de sedução, se não 

fosse por suas muitas peculiaridades. A menor J. A. B. P conhecera o menor M. de L. M 

desde a infância, e na micareta de 1966 passaram a namorar. A partir de então foi 

“constantemente insultada” pela mãe do “acusado”, chegando ao nível, segundo a 

“vítima” de serem agredidos fisicamente. Que o rapaz havia lhe dito que caso sua mãe 

“continuasse opondo embargos ao seu namoro que fugiria com a declarante e logo após 

se casaria”. Na verdade, nem o menor fugiu com a ofendida, nem se casaram. 

O resultado foi o fim do namoro e a gravidez da ofendida. Diante disso, a mãe 

da menor entrou com a representação dando queixa contra o menor. Daí em diante 

começou uma verdadeira “batalha judicial”. De acordo com o pai do acusado, M. de L. 

M namorou com J. “sem compromisso de casamento”, visto seu filho, viver em 

“excelente meio social”, provavelmente a ofendida “procurava vantagens econômicas” 

ao apontar o seu filho como autor do desvirginamento. Esta não seria a primeira vez, 

nem com certeza a última que o representante legal do “réu”, ou o próprio acusado se 

valeria deste argumento para invalidar a queixa crime de sedução. Esse artifício foi 
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 Estrofes da poesia escrita pelo “acusado” a ofendida. Processo crime de sedução localizado no CEDOC, 
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identificado por Martha Esteves54 ao analisar processos de crimes sexuais no inicio do 

século XX, no Rio de Janeiro, ao declarar que “o estigma de aproveitadora era 

carregado por todas as moças que abrissem um inquérito contra alguém de mais elevada 

situação econômica”. 

As qualidades de “bom rapaz”, trabalhador, foram supervalorizadas ao longo do 

processo, o advogado de defesa e também, patrono da família, Sr. Hugo Navarro 

Silva55, buscava a todo custo, não apenas provar a “inocência” do réu como também 

ressaltar o seu valor moral perante a sociedade feirense. Segundo a Antropóloga Mariza 

Corrêa56, a valorização do trabalho do homem é que seria levada em consideração nos 

julgamentos de crimes que envolvessem a violência contra a mulher 

 

O atributo principal de um homem aparecerá como sendo seu trabalho, 
parâmetro pelo qual todos os homens são julgados... Um homem que não 
tenha trabalho, por exemplo, pode juntar testemunhos de seu valor social que 
tenham o mesmo peso que o emprego comprovado. (p.13) 

 

Neste caso, o “réu” usufruía  de ambos os atributos, tanto o de trabalhador 

honesto quanto de rapaz “portador de segura formação moral e cristã”. O pai do acusado 

recorreu às várias instituições para, assim, comprovar a “boa índole” do rapaz. Os 

diversos atestados emitidos por instituições de ensino onde o menor estudara, os Clubes 

sociais que o mesmo tocava com a sua orquestra, a exemplos do Cajueiro e Feira Tênis 

Clube, bem como cartas de casais amigos da família do menor, uma delas declarando 

que: 

 

Temos do menor mencionado a melhor das impressões e reconhecemos nele, 
altas qualidades morais e grande dedicação aos estudos, humildade e amor ao 
trabalho, qualidades adquiridas e desenvolvidas no seio de uma família 
honrada e operosa, que sabe incutir nos filhos, o respeito aos mais velhos, a 
lei, à ordem e aos preceitos de moral. 57 

 

Diante desta gama de predicados do “acusado”, a menor ofendida ficava cada 

vez mais difícil provar o delito, até porque a mesma era filha de mãe separada, e sua 
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condição social não era lá das melhores. Para completar o quadro, o advogado Hugo 

Silva, entrou com um pedido questionando o laudo médico de sedução. A partir de um 

termo, não elucidante, que constava nos autos, “Entalhes Carunculados”, o advogado 

solicitou maiores informações, sugerindo se  

 

A Expressão “Entalhes Carunculados” com que o laudo referido descreve as 
lesões himenais da vítima como deve ser interpretada à luz da Medicina 
Legal? Como “retalhos” que decorrentes de ruturas do hímen, se retraíram, 
progressivamente, devido à continuada e longa repetição de atos sexuais? 

 
O parecer de três especialistas foi descrito como: 

Dr. Mario Campo Lustosa de Aragão58, 

 

“Entalhes carunculados” significam pequenos cortes na orla do hímen virgem 
congênitos que forçados no primeiro coito se tornaram aumentados e 
cicatrizados, apresentando-se em forma de carúnculas, pequenas cristas e 
deixam perfeitamente se perceber que a deflorada não continuou em cópulas 
continuas. 
 

Dr. Sallustio de Azevedo, 

A expressão entalhes carunculados dentro do absoluto espírito da Medicina 
Legal deve ser entendido como provocados por longa e extensa continuidade 
da pratica do ato sexual. Tal porém não deve ser o caso da menor em lide 
pois a sua idade e o período decorrido de seu defloramento não possibilita 
uma longa e extensa prática do coito, a mesma é nulípara59 não havendo 
tempo para aparecimento de carúnculas. 

 
Dr. Piragibe de Figueiredo Ferreira Pinto, 

A expressão “Entalhes carunculados”60 deve ser interpretada como sendo 
“entalhes carunculiformes, expressão mais consentânea com a verdade dos 
fatos. Não se pode conceber que a menor em questão apresentasse 
verdadeiras carúnculas, que só são em mulheres de vida sexual ativa. 

 
Diante da imprecisão dos pareceres dos legistas, o advogado de defesa do “réu”, 

declarou 

Sobre esta expressão, que não pode deixar dúvida a cerca (sic) do seu sentido, 
foram solicitados esclarecimentos dos Srs. Drs. Peritos, tendo o Sr. Delegado 
estendido a súplica ao Dr. Salústio de Azevedo, que nada tinha que ver com o 
problema. As informações dos Drs. Peritos, ao invés de lançar luz sobre o 
problema, atiraram todo o laudo a um verdadeiro caos, ainda porque dos três 
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peritos apenas um, o Dr. Lustosa examinou realmente a ofendida... Por tudo 
isso o Suplicante impugna o laudo de exame de sedução. E o impugna porque 
é totalmente imprestável e suspeito de parcialidade que salta aos olhos do 
mais desprevenido examinador. 

 
Neste momento o discurso jurídico entrou em confronto com o discurso médico, 

no entanto, o que estava em jogo, de fato, era por em dúvida a versão da menor em 

relação ao autor do seu desvirginamento, e sugerindo que após o defloramento, a 

declarante, mantinha uma vida sexual ativa, provavelmente com vários rapazes, se 

valendo dos desencontros de argumentos dos peritos, para tal insinuação. Ainda 

inconformado com o laudo médico, o Bel. Hugo Navarro prosseguiu 

O laudo e, principalmente as informações subseqüentes, não deixam dúvidas 
quanto a esse espírito preconcebido, não fruto de nenhuma desonestidade, 
mas de trabalho de convencimento com que a mãe da vitima vem tentando 
fisgar, a ferros, um marido para a filha, de porta em porta, de autoridade a 
autoridade, de seca em meca, ora chorosa e implorativa, ora caluniosa e 
arrogante, a aliciar “testemunhas”, a criar, no espírito de autoridades um falso 
e deformado juízo a respeito do suplicante e de sua família.  

 
A afirmação da historiadora Karla Bessa é apropriada para a argumentação do 

advogado de defesa, “no crime de sedução a ofendida é culpada até que se prove o 

contrário” 61. Neste caso, o que estava em questão eram a honestidade e 

intencionalidade da mãe, que representava a família da ofendida. Esteves identificou 

nos discursos jurídicos, que para além do delito estava em julgamento os antecedentes 

das famílias, sobretudo das “vitimas” que deveriam estar sob a vigilância dos seus pais 

ou responsáveis. Mesmo atravessado quase meio século desde que a historiadora 

detectou esse pensamento nos textos jurídicos, ainda havia, na década de 1960 

permanências desta interpretação e dificuldades em reconfigurar o discurso jurídico a 

uma nova realidade. 

A vigilância dos pais62 é ressaltada no discurso jurídico como preponderante 

para a proteção das filhas contra os “sedutores” soltos na comarca, como foi salientado 

pelo Juiz Ribeiro, no processo crime de sedução63, cuja ofendida M. E. R dos S., 

brasileira, baiana, solteira, com 16 anos, doméstica, instrução nula, parda, declarou ter 

sido deflorada pelo indiciado A. A de O. “quando, aproveitando de uma hora que a mãe 

da declarante não se encontrava em casa, este então mais uma vez poz (sic) em prática 
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as suas maneiras carinhosas; logrando este dia vencer a confiança e boa fé da 

declarante, que se entregou ao mesmo”. Ante este processo, o parecer do juiz foi: 

É, mais um D. Juan, solto na Comarca, e diga-se, com antecedentes que não 
ação (sic) bons O numero de defloramento na Comarca, é muito grande, 
grande parcela da culpa cabe aos pais, que não fiscalisam (sic) como deviam 
as suas filhas. Menores, todos os dias são trazidos ao Juizado de Menores, 
menores quase (sic) sempre sabidas, mais de qualquer sorte, vitimas de 
desleixo dos pais, é uma verdade que devemos reconhecer. 

 

O casamento como reparação do dano causado pelo desvirginamento e, 

principalmente como forma de ascensão social, foi posto na declaração do advogado de 

defesa Hugo Navarro, como sendo uma tática da mãe da ofendida para “fisgar, a ferros 

um marido para a filha”. Isso foi analisado pela historiadora Sanches64 como estratégia 

de um discurso de moralidade e civilidade por parte de uma elite que propunha um 

modelo ideal de sociedade. Visto que, a virgindade era “a moeda de troca” das famílias 

burguesas, perdendo-a, esta por sua vez, perderia seu valor social. 

As representações construídas ao longo do processo de sedução ficam evidentes 

os papéis sociais marcados pela distinção de gênero, em sua declaração, o menor M. não 

teve o mínimo de receio em afirmar que “aos treze anos de idade começou a namorar já 

tendo inúmeras namoradas; que durante o tempo em que namorou com J namorou 

também outras moças, frequenta sociais desde os 16 anos...”, o pai ratificou a 

declaração do menor, quando assegurou que, “M tem tido diversas namoradas e 

namorou com J como fazia com as outras, sem compromisso para casamento...” Essas 

afirmações não foram em nenhum momento empregadas contra o “réu”, caso fosse o 

contrário, seria determinante para a desqualificação da moral da ofendida, 

consequentemente não estaria apta a ter a “proteção” da justiça. 

Na declaração do depoente, suas relações amorosas eram fluidas e transitórias, 

afirmando namorar a ofendida, sem comprometimento para um enlace matrimonial, 

apesar de ser o autor, segundo a ofendida, do seu desvirginamento. Mesmo com poesias 

e declarações tórridas de amor, durante o relacionamento, seria eterno, enquanto durasse 

a paixão. 
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            Cartão enviado do sedutor para a ofendida65 

 

Essa maneira de encarar os relacionamentos amorosos, não era somente 

vivenciada pelos homens. Lembremos do processo de sedução citado no capítulo 

anterior, cuja “vitima”, I. em meio ao processo desiste do casamento como reparação do 

dano causado pelo seu defloramento66 ao escrever uma carta para o Juiz Ribeiro, 

evidencia que algumas adolescentes não intuíam ou desejavam o casamento como meio 

natural ou predestinado à sua condição feminina. Talvez, buscassem viver suas 

experiências sexo-afetivo sem necessariamente estarem obrigadas ao casamento oficial. 

 

 

Novos Tempos... 

Parte da sociedade feirense vivia uma forma não adequada em relação ao 

discurso jurídico no que se refere a comportamentos ideais, sobretudo no sentido sexual. 

Isso foi explanado pelo sociólogo Barbato Junior67 como sendo “a extrema mutabilidade 

dos fenômenos dos grupos humanos, como sendo condição intrínseca à realidade 

social”. O mesmo autor afirma que “o que vemos, em verdade, são preceitos jurídicos 

que não são vividos pelo povo, por não corresponderem às suas tendências ou 

inclinações, por múltiplos motivos que não vem ao caso examinar”. 

                                                           
65
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 Processo crime de sedução localizado no CEDOC E3; Cx; 63; Doc. 1181 
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sociológica (artigo); São Paulo, 2003. 



 

 

36 

Uma das questões a ser analisada é, portanto, a sociedade como sendo passível 

de mudanças muito mais intensas e céleres do que a demanda do Direito pode abarcar. 

Quiçá, algumas das reflexões do Juiz de Direito José Ribeiro de Araújo corroboram esta 

questão 

Entre nós, infelizmente, estes crimes vêm se sucedendo diariamente, na Vara 
de Menores, raro é o dia que não aparece um caso, quais sempre de gente 
pobre, não sei a razão da pobreza sofrer tanto, mais a verdade é que, só gente 
pobre aparece por lá, e na maioria das vezes com o ventre já  avantajados; 
vestidos apertado mostrando logo os mezes (sic) de gestação. Com os ricos, 
ou melhor, dentre os que se dizem ricos, a coisa é diferente, desconfiamos 
dos casos porque querem os papeis despachados no mesmo dia, ou no dia 
seguinte, e arranjam logo uma viagem urgente, e ainda, porque no momento, 
lá estão a “donzela” com um vestido tão folgado que cabe dez “virgens”.68 

 

Diante desta declaração do magistrado, a historiadora Cristiane Lima Santos69, 

que analisou processos de defloramentos entre as décadas de 1940 a 1960, alude que 

As mulheres das classes populares há muito, possuíam um cotidiano que lhes 
possibilitava um convívio social fora do âmbito da casa, em virtude das 
atividades que exerciam para garantir a sobrevivência familiar, o que 
consequentemente as fazia mais vulneráveis a relacionamentos amorosos, 
sexuais que fugiam aos padrões e limites estabelecidos. 

 
A afirmação da autora nos faz refletir sobre outras questões, como por exemplo, 

segundo o Juiz Ribeiro, mesmo reconhecendo que a maioria das defloradas era de 

origem “pobre” não deixou dúvidas acerca do seu conhecimento, que não era um “mal” 

exclusivo das meninas das classes populares, posto que desconfiava dos casos (que 

chegavam na Comarca)  “porque querem os papéis despachados no mesmo dia, ou no 

dia seguinte, e arranjam logo uma viagem urgente”. O outro ponto, da afirmação da 

autora é o “convívio social fora do âmbito de casa”, muitas meninas da classe média alta 

há muito tinham uma vida social, talvez mais ativa do que as próprias adolescentes das 

classes populares. É importante relativizar os discursos sobre os crimes sexuais, mais 

precisamente os crimes de sedução, em relação ao tempo e espaço. Senão, incidiremos 

no anacronismo histórico.  

Com relação a esta questão, o jurista Darcy Campos de Medeiros (1967) afirma 

que 

Ainda mesmo nos nossos dias, em que o chamado modernismo tantas 
facilidades oferece. O excesso de liberdade que as jovens se concedem, 
principalmente nas altas camadas sociais, dia a dia vai minando o senso de 
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 Parecer do juiz, localizado no CEDOC E3; Cx; 63; Doc. 1181. Fls. 68. 
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 SANTOS, Cristiane Lima. Mulheres Honestas, Homens Honrados: a honra sexual entre o tradicional e o 
moderno – Feira de Santana (1940-1960). (artigo). Pós – graduada em História da Bahia pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana; ANPUH/SP, 2008. 
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auto- respeito, tornando-as experientes e conhecedoras dos segredos do sexo. 
(p.44) 
 

É incoerente analisar o discurso jurídico sem identificar as transformações em 

que a sociedade transcorria, os anos 60, segundo a historiadora Andréa Rodrigues 

“foram marcados pela manifestação de contestação juvenis” 70. Logicamente, os 

movimentos de liberação sexual, de igualdade social não foram iguais em todos os 

países em que estes se revelaram, porém, é necessário perceber que a geração de 1960, 

atendia a um comportamento distinto das décadas anteriores. Neste sentido, pensar a 

geração como variável nas relações de gênero é relevante. 

Entretanto, as rupturas não são nem mecânicas nem abruptas, sobretudo no que 

se refere ao comportamento humano, analisando-os como fenômenos históricos e 

complexos. Mesmo apresentando nuanças de mudança de valores (neste sentido alguns 

processos indicaram esta transformação) por parte da juventude feirense. Havia, 

entretanto, o pensamento tradicional, vivenciado por outra parcela da sociedade e que 

era propagado pelos meios de comunicação, como sendo valores eternos e universais, a 

exemplo, do artigo escrito pela colunista do Jornal Folha do Norte Zoíla Ribeiro 

Chagas, no ano de 1960 

Casar ou não casar? 
... a vida está mesmo difícil e os costumes sem grandes freios morais para 
conte-los. Mas neste abençoado mês, enchem-se as Pretorias e as Igrejas 
engalanam-se de luzes e flores. Por quê? 
Se estivéssemos dispostos a falar sisudamente diríamos que o homem é, 
acima de tudo, um animal social. Caminha para a constituição da família por 
uma necessidade ingênita... Amar e ser amado é hoje uma coisa possível. É 
uma coisa maravilhosa... Porque fazer do casamento um terrível papão? Ele é 
e, será sempre o supremo ideal nas relações humanas. O amor, o afeto, a 
estima mutua, subleva de longe qualquer outro sentimento ou interesse. É ele 
a verdadeira base da vida.71 

 
Este artigo, dentre outros escritos pela colunista, difundia um ideal universal e 

irrevogável nas relações humanas, mais precisamente no sentido afetivo. Como se não 

houvesse outras formas de amor aceitáveis, que não estivesse atrelado ao casamento. 

Esse pensamento era corroborado pelo texto jurídico, quando a pena para a “sedução 

dolosa” se refletia ou na perda da liberdade do acusado ou através do casamento 

judicial. 
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Nos autos do crime de sedução da ofendida M. E. R. dos S72, já citada no texto, 

quando o juiz alertou e culpou os pais pela falta de vigilância como facilitador do delito 

praticado pelos “D. Juans” da Comarca, absolveu o réu, seguindo a alegação do 

advogado de defesa, ao afirmar que a menor idade73 da “vítima” não havia sido 

comprovada nos autos do processo. No entanto, o Promotor Edulindo de Carvalho 

recorreu três vezes ao Egrégio Tribunal, e por fim, conseguiu a condenação do réu. A 

sentença aplicada foi de três anos de prisão, ao final de menos de um mês de reclusão, o 

sedutor “refletiu e decidiu” 

Que agora, refletindo melhor o seu ato, pois se a Cadeia é um lugar 
indesejável, não deixa contudo, de ser o recinto onde o ente humano, pode 
melhor pensar e refletir sobre os seus atos e erros passados, resolveu o réu 
consultando a vontade de sua ex-namorada e agora futura esposa e, diante de 
assentimento desta, casar-se com a mesma... acompanhado de um policial, 
se necessário, dirigir-se ao Cartório de Registro Civil para encaminhar o 
processo do casamento. 
 

Mesmo não sendo garantia de felicidade, nem tão pouco de que o sedutor viveria 

ou fugiria do compromisso do casamento, o discurso jurídico cumprira o seu papel 

social de manter a “ordem” ao punir o desvio e os desviantes, tendo assim, um valor 

pedagógico perante a sociedade feirense. Contudo, isso não impedia que outros casos 

tomassem rumos diferentes, a exemplo do caso em que a “vitima” I.74 foi para o Rio de 

Janeiro, e desistiu do casamento. Em outro inquérito, a ofendida M. S. O75, brasileira, 

baiana, natural de Riachão do Jacuípe, solteira, com 16 anos, doméstica, instrução 

primária, preta, paupérrima, também, desistiu do casamento no meio do processo. O réu 

M. A. dos S, brasileiro, baiano, solteiro, com 21 anos, lavrador, analfabeto, pardo, sem 

religião, paupérrimo, acusado de ter deflorado a menor, quando já havia sido decretada 

a sua prisão preventiva, e o mesmo já havia sido recolhido a Cadeia Publica. A ofendida 

casou-se com outro, que nem mesmo fora citado ao longo do inquérito, 

consequentemente, o processo foi arquivado.  

  Apesar de já conter algumas alterações no código civil de 1916 em vigor na 

década de 1960, as representações ao entorno da figura feminina ainda estava atrelada a 

um passado patriarcal, cuja identidade ou “essência feminina” ainda era utilizada como 
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 CEDOC, E 04; CX 117; Doc. 2393. 
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forma de distinção de gênero e incapacidade de regular os seus desejos, caso assim 

procedesse estaria excluída da proteção judicial. Isso foi posto pelo relator designado 

Maciel dos Santos ao justificar a decisão do Juiz José Ribeiro em absolver o réu T. A. 

S76 citado no primeiro capítulo, acusado de ter desvirginado sua prima carnal, a menor 

V. L. M sob promessas de casamento “comercial”, as palavras do relator foram “... 

Aceitando garupas de lambretas dirigidas por elementos masculinos de discutível 

idoneidade para passeios dentro e fora da ‘Princesa do Sertão’, não se pode dizer fosse 

ela a inexperiente, que a lei protege”.  

O relator pôs em questão, também, o “casamento comercial” como elemento 

caracterizador do delito de sedução, o que foi rebatido pelo Sub - Procurador do 

Tribunal de Justiça Manuel Jr. da Silva, quando concluiu o caso afirmando 

Não era a vitima, portanto, a virgem fácil e sem pudor retratado pelo acórdão. 
Acresce, que seduzir não é só prometer casamento civil. Hoje, todos 
conhecem e reconhecem os inúmeros e veneráveis casais, consorciados 
contratualmente, a quem todos homenageamos, recebemos e respeitamos vez 
que freqüentam a sociedade, perfeitos, como marido e mulher. 
Consequentemente, tenho a promessa de casamento comercial como 
perfeitamente apta a caracterizar a sedução.77 

Ainda que o Código Civil aprovado em 1916, passasse por algumas tenues 

modificações, nas décadas de 30 e 6078,  no sentido  de repensar a subordinação da 

mulher em relação ao homem, ainda pesava os estereótipos da mulher nos discursos 

jurídicos. Isto ocorria visto que o casamento civil simbolizava e consagrava a  

concepção de que o matrimônio era o único meio para a formação da família, o 

Concubinato era tratado como algo estranho ao Direito, incapaz de produzir efeitos 

jurídicos lícitos.79  

Ao analisar os inquéritos policiais, o que foi constatado nos processos de 

sedução, é que o discurso jurídico não se apresenta neutro. Os status sociais em que 
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 CEDOC, E 03; CX 71; DOC 1355. 
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 Idem, fls.83,84. 
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vítimas e réus pertenciam iria influenciar muito nas decisões dos juízes80. O caso que 

abriu este capítulo foi notável neste sentido, o “réu” gozava de prestígio social 

expressivo, o que contaria não só a seu favor, mas, também contra a ofendida. A paixão 

acabou e com ela o respeito, que era intensificado através do discurso jurídico. A 

ofendida, J81 foi acusada de furto e de ter vários namorados enquanto namorava o menor 

M. Essa imagem construída para desabonar a conduta da vítima foi identificada pelo 

historiador Boris Fausto82, quando afirmou 

As imagens construídas em torno da figura da ofendida são, deveras 
extremistas, por um lado o réu e seus amigos procuram desabonar a 
reputação da vitima empregando todo o tipo de adjetivos negativos, muitas 
vezes estendendo-se a irmãs e a parentes da ofendida, por outro lado , os 
amigos e parentes da ofendida constroem uma imagem que mais se 
aproxima dos contos de moça recatada, obediente. Tais imagens, raramente, 
pode ser tomada ao pé da letra. 
 

Apesar destas analises, é importante perceber as singularidades de cada 

processo. Segundo o Alberto Lima83, estes “funcionam como lócus discursivo no qual 

se constrói padrões de veracidade, seguindo uma dinâmica e compreensão do saber 

institucional e dos valores significados a partir da noção de normalidade social”.  

Esse pensamento sobre “padrões de veracidade” é um dos objetivos do discurso 

jurídico. Padronizar e universalizar comportamentos considerados aceitáveis. Eles são 

naturalizados nas relações de poder estabelecidos pela “força do direito”. Isso foi 

corroborado pelo sociólogo Bourdieu84 ao declarar que 

O trabalho jurídico, assim inscrito na lógica da conservação, constitui um 
dos fundamentos maiores da manutenção da ordem simbólica também por 
outra característica do seu funcionamento: pela sistematização e pela 
racionalização a qual ele submete as decisões jurídicas e as regras invocadas 
para fundamentar ou as justificar, ele confere o selo da universalidade... 
 

Os Novos tempos estavam inscritos nos comportamentos, nas relações amorosas 

ou sexo-afetivo, nos movimentos femininos, não obstante, não inferiam no discurso 

jurídico de forma a questionar, se determinadas leis morais são de fato eficientes no 

controle da sociedade. Posto que, os jogos de sedução não pararam, e segundo alguns 

magistrados feirenses, a década de 60 foi marcada quanto ao aumento deste crime cheio 
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de subjetividade, e uma preocupação por parte das autoridades do judiciário em contê-

lo. E isso implicava em um descontrole dos próprios magistrados em relação a esta 

contenção, como foi posto pelo advogado José Falcão da Silva, ao defender o réu R. A. 

M85 sob acusação de ter seduzido M. de L B, o acusado era pessoa rústica, pobre 

trabalhador, com apenas um mês de casado, foi recolhido a Cadeia Publica (1966) e ali 

se encontrava sem ser interrogado, diante disso o advogado acusa  

Que numa cidade em que proliferam os crimes contra os costumes, 
notadamente os de sedução, estupro e libidinagens, a tal ponto de um 
semanário local estampar em suas colunas a existência de “quatro seduções” 
por dia, em média, é de se estranhar que somente contra o infeliz camponês 
tenha recaído a repressão da polícia, deixando as soltas os “pequenos 
tarados” ou populares “play – boys” filhos de papaes (sic) ricos para os quais 
não há polícia e tudo é engraçado... 

 
As autoridades que compunham o judiciário feirense entravam em conflito no 

que se refere aos mecanismos utilizados para a diminuição do delito, chegando ao 

absurdo, segundo o advogado de defesa de deixar preso sem interrogatório o suposto 

“sedutor”, mais adiante José Falcão prossegue: 

Que o mais interessante é que o Sr. Delegado de Polícia, o probo e honesto 
Sr. Gilberto Costa, dinâmico e tradicional comerciante nesta cidade, 
procurado pelo signatário da presente e advertido da ilegalidade da prisão em 
tais condições, vez que não há flagrante, nem mesmo qualquer 
prova...embora compungido, de que não poderia cumprir sua promessa (de 
soltar o “sedutor”) porque havia influentes e poderosos protetores da jovem 
que se diz vitima a exigirem a permanência do acusado na cadeia 
 

De acordo com Bessa86 o que torna o sedutor ou sedutora perigosos é o seu 

“dom do encantamento”. São temidos pela facilidade com que mobilizam desejos e 

paixões inusitados e em seguida, abandonam o objeto da conquista. Para os juízes e 

promotores da Comarca de Feira de Santana, tratava-se de um perigo para a 

“estabilidade” e “moral” da sociedade, que buscava construir uma cidade ideal, pautada 

no bom comportamento e controle dos seus cidadãos. Mesmo que para isso custasse a 

liberdade de “inocentes”. 

Ainda que a colunista Zoíla Chagas discursasse sobre o real valor do casamento 

e seu “supremo ideal nas relações humanas”, a mesma escrevia sobre as modificações 

vivenciadas pela nova geração e sobre os problemas que estas trariam a sociedade. 

 

“Eterno Problema” 
A mocidade atual é irresponsável irrequieta e galhofeira. Nada leva a sério e 
por nada deste mundo se interessa, a não ser pelo cinema, futebol, namoricos 
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e vaidade pessoal. Esses males já são uma praga e se propalam 
vertiginosamente, abrangendo todas as camadas sociais.87 
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 Jornal Folha do Norte, 20 de Fevereiro de 1960- Museu Casa do Sertão.  



 

CONCLUSÃO 

 

 
"Leis inúteis enfraquecem as leis necessárias.” (Montesquieu) 

 

Nesta monografia busquei analisar o discurso jurídico sobre o crime de sedução 

no município de Feira de Santana na década de 1960. Embora reconheça ser um tema 

com uma amplitude vasta, e que não se tinha a pretensão de esgotar todas as 

possibilidades de analise, os processos criminais nos permite visualizar padrões de 

comportamento considerados admissíveis em determinada sociedade, neste caso, em 

Feira de Santana, uma cidade que vivenciava um crescimento acelerado entre as 

décadas de 60 e 70. Os magistrados, ao proferir seus discursos nos processos, admitiam 

a “insuficiência” de recursos para contenção deste crime que se propagava pela comarca 

e atingia tanto meninas das classes populares quanto as de condição financeira elevada, 

a diferença é que as últimas resolviam seus “delitos amorosos” no âmbito do privado. 

Segundo o Juiz José Ribeiro “As ricas, não vêm à justiça, tem o seu jeitinho...”88 

A ineficácia de controlar a sociedade por meio de leis que coíbem as expressões 

de afetos que não estejam regulamentadas através dos padrões de moral estabelecidos 

por uma parcela da sociedade está nas estratégias de escape e quebra de regras por outra 

parcelada sociedade que ressignificam as leis de acordo com a sua concepção de moral e 

honra. A liberdade sexual que está inscrita no escorço brasileiro ao definir os crimes 

sexuais como ferindo esta máxima, se apresenta justamente no sentido de que com o 

advento da republica e a livre escolha de companheiros (as) para as relações amorosas, 

o freio seria criar mecanismos através de leis que monitorariam a vida do novo cidadão. 

Na realidade é que a década de 1960 representou uma quebra de valores e 

conceitos a respeito de uma figura feminina universal e estática. Esta figura foi posta 

abaixo com o “enterro” do feminismo tradicional, que ainda trazia resquício de um 

feminino submisso e passivo. 

 

 

, 
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Processo-crime/Sedução – Período (1964 – 1965) E 03/ Cx 71/ doc. 1355 

 

2. Impressas:  

Jornal Folha do Norte – 02 de Janeiro de 1960; (Museu Casa do Sertão) 

Jornal Folha do Norte – 20 de Fevereiro de 1960. (Museu Casa do Sertão) 

Jornal Folha do Norte – 04 de Março de 1961. (Museu Casa do Sertão) 

 

3. Livro Jurídico:  

MEDEIROS, Darcy C.; MOREIRA, Aroldo. Do crime de sedução. Biblioteca 

Universitária Freitas Bastos, 1967. 

 

4. Código de Postura do Município: 1937 e 1967.  

Arquivo Público Municipal de Feira de Santana 
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