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Resumo 

 

O presente trabalho discute as formas de controle que foram impostas sobre as mulheres 

feirenses entre os anos de 1940 e 1960. Em meio às reformas urbanas e as tentativas de 

mudanças de hábitos espelhadas nas intervenções citadinas europeias, as mulheres, 

sobretudo as de elite ganham o direito de circular pelas ruas para trabalhar, estudar e 

divertir-se, juntando-se as mulheres pobres que já frequentavam este espaço por 

necessidade de sustentar suas famílias. A convivência dessas mulheres neste espaço 

considerado tipicamente masculino preocupava as autoridades judiciais, policiais e 

familiares que buscaram diferenciá-las entre desonestas e honestas. O comportamento 

das primeiras era tido como inadequado, pois andavam sozinhas à noite, se 

relacionavam sexualmente com homens fora do casamento ou até mesmo se 

prostituíam. As últimas, segundo o pensamento da época eram aquelas que preservavam 

sua virgindade até o casamento e se mantinham na esfera doméstica, mas se por acaso 

necessitasse circular pelas ruas se conservavam afastadas das que já eram decadentes. 

Após essas diferenciações, cabiam às autoridades mantê-las afastadas evitando assim, a 

decadência moral das mulheres honestas.  

 

Palavras- Chaves: Reformas urbanas; cidade; mulheres; virgindade, decadência moral e 

prostituição.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the forms of control that have been imposed on women from Feira 

de Santana between the years 1940 and 1960. Amid the urban reforms and attempts to 

change habits based on entertainment European city interventions, women, especially 

the elite earn the right to move through the streets to work, study and have fun, joining 

the poor women who have already attended that space by the need of supporting their 

families. The living together of these women in this typically considered men’s space 

concerned judicial authorities, police and family members who sought to differentiate 

them between dishonest and honest. The behavior of the first ones was considered 

inappropriate because they walked alone at night, they had sexual experience out of the 

marriage or even prostituted themselves. The second ones, according to the thinking of 

the time were those who preserved their virginity until the marriage and kept themselves 

in the domestic sphere, but if by chance they needed walking down the streets they kept 

apart from those who were already decadent. After these distinctions, it was up to the 

authorities keep them apart from the dishonest ones in order to avoid the decay moral of 

women. 

Keywords: Urban reforms; city; Women; Virginity; decadency ethics.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Entre os anos de 1940 e 1960 a cidade de Feira de Santana viveu um período de 

mudanças, tentou-se mudar a estrutura física da cidade, juntamente com os seus hábitos. 

Assim como outras cidades brasileiras, Feira arriscou-se em uma época determinada e 

com características específicas modificar os modos de vida da população para se colocar 

numa posição de respeito perante todo o Brasil.  

 

Em meio a essas mudanças de hábitos existiram grupos que arcaram preços altos por 

essas mudanças, entre eles: as mulheres. O comportamento feminino que sempre fora 

vigiado, agora sofria uma atenção ainda maior, em decorrência do envolvimento destas 

no mundo do trabalho. Antes mesmo desta época, as mulheres de origem humilde já 

dividiam com os seus companheiros ou mesmo eram responsáveis sozinhas pela renda 

doméstica. Para as mulheres ricas ou de uma posição mediana era a primeira 

oportunidade de conviver no espaço da rua, seja para trabalhar ou divertir-se. 

 

Fosse qual fosse à posição social desta mulher a sociedade procurou controlá-la a fim de 

evitar a sua decadência moral, que tinha como último estágio a prostituição. Neste 

contexto de aumento significativo da vigilância sobre as mulheres, a virgindade 

feminina era extremamente importante. Vista pelos membros daquela sociedade como 

uma das formas, porém não a única de diferenciar uma mulher honesta de uma 

desonesta, o hímen feminino mereceu uma atenção especial, dos pais e das mães que 

denunciaram os desvirginamentos de suas filhas na época estudada, além é claro do 

corpo jurídico responsável por julgar tais denúncias.  

 

 A mulher era tida por esta sociedade com um ser frágil e dependente. Deste modo a 

convivência com homens no mundo do trabalho ou mesmo a divisão do espaço com 

meretrizes, por escolha própria ou não poderia levar esta mulher a um comportamento 

considerado desonesto, caracterizado pela hora em que se locomoviam pelas ruas, suas 
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companhias e é claro sua vida sexual. A mulher honesta por sua vez era aquela que se 

mantinha atrelada a esfera doméstica. 

Vigiar a honra das mulheres era uma tarefa de toda a população, mas ela foi gestada em 

um local específico da sociedade: a elite baiana. Alberto Heráclito em sua obra “Quem 

pariu e bateu que balance” salienta que desde os primeiros anos do século XX existia 

uma preocupação nas falas de religiosos e jornalistas em relação ao número de moças 

muito jovens já entregues a prostituição. Assim como Nélia Santana que também 

percebeu nessa mesma época o empenho de senhoras “honestas”, além de membros da 

elite intelectual e da impressa em restringir a presença das meretrizes a locais 

específicos da cidade de Salvador
1
. 

Em Feira de Santana ocorria o mesmo, Maria Carolina Silva evidencia a preocupação da 

Justiça, mais especificamente de um determinado magistrado. O juiz Santana, 

preocupava-se com o número maior de moças seduzidas que optavam pelo meretrício, 

visto que se considerava que a única alternativa para uma menina deflorada após uma 

tentativa de casamento frustrada era a prostituição
2
.  

 

A preocupação existente na sociedade feirense com a honestidade feminina fora forjada 

entre as elites deste dito local. Desse modo, o pensamento que alcançava toda a cidade 

acerca do comportamento feminino era proveniente de um grupo social específico que 

impunha ou tentava impor sua forma de pensar sobre o restante da população. 

 

Segundo Roger Chartier a representação de uma sociedade parte da determinação de um 

grupo que para satisfazê-las forjam a realidade a sua maneira. Afirma ele que “as 

percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e 

práticas (sociais, escolares, politicas) que tendem a impor uma autoridade” [...].  Essa 

autoridade “impõe, ou tenta, a sua concepção do mundo social, os valores que são os 

seus, e o seu domínio”
3
 para aqueles que não estão inseridos neste grupo. Por certo o 

pensamento que abrangia a sociedade acerca da decadência moral das mulheres era 

                                                           

1
SANTANA, Nélia de. A prostituição feminina em Salvador (1900-1940). Dissertação de Mestrado, 

Salvador: UFBA,1996. p. 52. 
2
 SILVA, Maria Carolina Silva Martins da. SILVA, Maria Carolina Silva Martins da. Nas veredas dos 

discursos moralistas: a honra das mulheres em Feira de Santana, Bahia(1960-1979). Dissertação de 

Mestrado, Salvador UFBA, 2009, p.58 
3
 CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre práticas e representações, Ed Difel, 1988, p. 17. 
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proveniente de um grupo social específico que impunha ou tentava impor sua forma de 

pensar sobre ela. 

 

Dessa maneira o conceito de representação de Roger Chartier é útil a esse trabalho no 

sentido de evidenciar que a elite representada por médicos, policiais e juízes estabeleceu 

quais eram as características aplicáveis às mulheres honestas e as mulheres desonestas. 

A grande maioria da população que ficava fora dessa elite por vezes fora convencida a 

interiorizar essa definição. O que explica a preocupação constante de chefes de família 

ao denunciar o desvirginador com medo da taxação que suas filhas receberiam após o 

ocorrido. Como nem sempre a imposição funcionava algumas mulheres analisadas neste 

trabalho escolheram não seguir a lógica e escolheram perder a virgindade antes do 

casamento, mesmo que em alguns casos tenham sido punidas com o rótulo de 

desonestas.  

Este trabalho intenciona discutir essas formas de taxações e controle sobre os sujeitos 

femininos tanto sobre as desonestas, entre elas as prostitutas que ameaçam o bem estar 

social com o seu comportamento decadente, quanto sobre aquelas que foram 

desvirginadas, as quais as famílias procuraram através da Justiça salvar a honra por 

meio do casamento. Isso levando em consideração que nem toda mulher que 

apresentava um comportamento desonesto para aquela sociedade, era prostituta, mas 

entendendo que o estado de prostituição estava localizado no ápice da decadência 

feminina, representando para alguns o fim único para uma mulher desvirginada e 

abandonada. 

Discutir a História das Mulheres nem sempre foi tarefa fácil, e talvez continue não 

sendo. Segundo Joan Scott a História das Mulheres se tornou um campo perceptível em 

várias partes do mundo desde os anos 60, do século XX. Nessa década havia uma 

ligação muito íntima entre a política e a História das Mulheres, com as feministas 

buscando seu lugar na História. Já nos anos 70 há uma separação com a política, nessa 

nova fase dedica-se a analisar os mais variados segmentos da vida das mulheres
4
. 

 

                                                           
4
 SCOTT, Joan. História das Mulheres. In: BURKE, Peter. A Escrita da História: novas perspectivas. 

São Paulo, UNESP, 1992, PP. 63-95, p. 64. 
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Os anos 80 trazem à tona um novo modo de pensar a História das Mulheres. Rompe-se 

definitivamente com a política e dar-se lugar a um termo mais neutro: o gênero
5
. Ainda 

para Scott, este termo surgiu inicialmente entre as americanas; que percebiam que a 

antiga História das Mulheres estava focada só sobre as mulheres e não dava atenção ao 

aspecto relacional das noções de homem e mulher. Elas passaram, portanto, a entender 

os dois sexos de forma recíproca logo não se poderiam compreendê-los separadamente
6
. 

Afirma Scott que “[...] não se pode conceber mulheres, exceto se elas forem definidas 

em relação aos homens, nem homens, exceto quando eles forem diferenciados das 

mulheres”
7
. 

 

O gênero começa a ser pensado no plano do social, e não só no biológico. Assim, Maria 

Rosália Dias Correia define os estudos acerca das relações entre homens e mulheres 

 

[...] um corpo articulado de conhecimentos para a compreensão do real, 

propõe-se a desvelar a relação que transforma um ser humano do sexo 

masculino em homem assim como transforma um ser humano do sexo 

feminino em mulher. [...] Em uma sociedade plural que se constitui e se 

funda na coexistência da diferença, não podemos conceber mulheres e 

homens como categorias abstratas e nem como diferenças biológicas dadas, 

mas apreender homens e mulheres como históricos, datados no tempo e 

circunscritos em um espaço delimitado
8
. 

 

Foi difícil para os antecessores do gênero se adaptar a essa nova categoria. Na verdade 

foi difícil convencê-los da necessidade adotar essa perspectiva relacional, e deixar de 

tratar somente da visão feminina
9
. Além disso, o estudo de gênero se deparou com outro 

impasse: a diferença dentro da diferença. Ou seja, as diversidades encontradas entre as 

próprias mulheres e descobrir como analisá-las como categoria foi um desafio. Foi 

preciso então analisar as diferenças de raça, classe ou etnia e fazê-lo politicamente, pois, 

segundo Joan Scott, o gênero é um campo político, e não há como evitar isso
10

. 

                                                           
5
 SCOTT, Joan. História das Mulheres. In: BURKE, Peter. A Escrita da História: novas perspectivas. 

São Paulo, UNESP, 1992, PP. 63-95 p. 65. 
6
 SCOTT, JOAN. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. Educação & Realidade. Porto 

Alegre, vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995, pp. 71-99, p3 
7
 SCOTT, Joan, 1992, Op. Cit. p. 87 

8
 DIAS, Maria Rosália Correia. Por uma compreensão do conceito de gênero. In: CARVALHOS, 

Tereza Cristina Pereira Fagundes (org.). Ensaios sobre Identidade e gênero. Salvador: Helvécia, 2003 

P.18/19. 

9
 Ibidem, p. 19. 

10
 SCOTT, Joan. 1992, Op. Cit. p.93-95. 
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Muitas feministas ortodoxas se recusaram a utilizar o conceito de gênero e durante 

muito tempo essa categoria de análise ficou circunscrita ao subúrbio das universidades. 

Mas, 

 

[...] desde os anos setenta, as mulheres entravam maciçamente nas 

universidades e passavam a reivindicar seu lugar na história. Juntamente com 

elas, emergiam seus temas e problematizações, seu universo, suas 

inquietações, suas lógicas, diferenciadas, seus olhares desconhecidos
11

. 

 

Com o passar do tempo essa categoria foi ganhando o seu espaço, não só pela simples 

presença delas, mas também pela incorporação de seus escritos acadêmicos
12

. Assim, 

tornou-se possível discutir como uma determinada sociedade, em determinada época, 

tentou controlar suas mulheres, criando uma linha de demarcação entre aquelas que já se 

supunham perdidas e aquelas que não poderiam cair em tentação. As primeiras eram 

desonestas e∕ou prostitutas e precisavam ser controladas para evitar o contágio moral das 

moças de família que eram controladas duramente através da manutenção do hímen, da 

falta de contato entre homens e mulheres, de comportamentos discretos, da forma de se 

vestir, dentre outros. 

 

As fontes utilizadas para este trabalho foram os processos-crimes encontrados no 

CEDOC-UEFS (sedução, defloramento, corrupção de menores, favorecimento da 

prostituição, estupro e Habeas Corpus Preventivo), uma reportagem do Jornal Folha do 

Norte e o Código Penal Brasileiro de 1940. Por meio deles, foi possível perceber a 

diferenciação que a sociedade feirense fazia entre as “moças de família” e as desonestas 

e meretrizes, assim como a tentativa de controle sobre elas, no primeiro caso a 

vigilância era feita através da remoção para locais distanciados dos chamados “locais 

familiares”. 

 

O universo de processos-crime localizados no CEDOC-UEFS que envolvam 

defloramentos, seduções e estupros entre os anos de 1940 e 1960, são infinitamente 

maiores dos que foram analisados neste trabalho. Os processos aqui vistos datam do 

inicio desta época até o seu ano final e possuem características em comum quanto aos 

                                                           
11

 RAGO, Margareth. Descobrindo historicamente o gênero. Cadernos Pagu 1998: pp.89-98, p. 91. 
12

 Ibidem, p. 91 
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desfechos, mas contando com o fato de existirem mais de uma centena deles, vários 

desfechos ocorridos deixaram de ser analisados. É importante afirmar que esta dita 

pesquisa possui um caráter preliminar e que leva em conta somente os processos 

analisados e que não tem a pretensão de impor estes resultados para os casos não 

analisados.  

 

A preocupação dos pais e mães que procuraram a Justiça após o desvirginamento reflete 

o pensamento da cidade de Feira de Santana acerca das mulheres e também sobre seu 

comportamento social, sobretudo sua sexualidade. Nessa sociedade percebia-se, apesar 

das mudanças e da expansão comercial apontada por Cristiane Santos, características 

bem tradicionais, e a vida sexual das mulheres contida nos limites do casamento ainda 

vigorava entre os valores tradicionais a ser preservado. Assim, se os culpados pela 

desonra das meninas se recusavam a casar, a família procurava a Justiça, para tentar 

salvar as meninas da desonra completa. Em dois processos-crimes analisados, pelo 

menos, os familiares apontam nitidamente a necessidade de agir judicialmente para 

evitar a prostituição de suas filhas. 

 

Na reportagem de jornal utilizada, neste trabalho, a assinatura é de um nome feminino, 

embora não haja provas de que fosse de fato uma mulher. Sob a leitura da escritora, as 

mulheres ao adentrarem o mercado de trabalho, estavam ferindo a sua própria condição 

de seres frágeis e, portanto impróprios à vida competitiva existente no mercado de 

trabalho. Desse modo, mesmo com a circulação das mulheres no espaço público, era 

preciso reconhecer, segundo ela, que o verdadeiro papel da mulher era ser dona de 

casa
13

.  

 

No primeiro capitulo intitulado “O controle sobre as meretrizes e as moças de família 

em meio às reformas urbanas” procuro tratar como os projetos de mudanças urbanas 

iniciados na Europa influenciam transformações nas principais capitais brasileiras e 

consequentemente na capital baiana. Feira de Santana passaria por sua remodelação 

física, estrutural e comercial um pouco mais tarde, já no inicio da segunda metade do 

                                                           
13

 FOLHA DO NORTE. A mulher e o Trabalho. Feira de Santana, 06/01/1940, Número 139. 
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século XX. Usando para isto processos-crimes de Pedido de Habeas Corpus Preventivo 

(2), Defloramento (1) e reportagem do Jornal Folha do Norte (1). 

 

Em meio a essas mudanças, havia uma cobrança rígida sobre os grupos populares que 

habitavam os centros dessas cidades, e as prostitutas estavam inseridas nesse grupo. As 

mudanças na rotina da cidade incluíam a entrada e circulação de mulheres que antes 

nunca tinham experimentado o espaço das ruas: eram elas as mulheres de elite. Além 

dessas, as mulheres de camadas médias e pobres também deveriam ter sua honra zelada. 

Elas não podiam, portanto, se “misturarem” com aquelas que frequentaram as ruas de 

forma desonesta e isso é mais uma explicação do controle sobre as meretrizes ou 

aquelas que mantinham um comportamento desonesto. 

 

No segundo capítulo, “O medo da decadência moral nos casos de violência sexual 

contra mulheres” através dos processos-crimes de sedução (2), defloramento (1), 

estupro (1), Posse Sexual Mediante Fraude (1), Corrupção de Menores (1) e 

Favorecimento da Prostituição (1) ocorridos em Feira de Santana tento entender as 

práticas comuns das vítimas, acusados e denunciantes. E discutir como o medo da 

degradação moral dessas meninas levou seus familiares a procurar a Justiça em busca de 

uma reparação por meio do casamento e como o título de desonesta fora utilizado pelos 

os acusados e∕ou testemunhas para descaracterizar essas vítimas tratando-as com párias 

daquela sociedade.  
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CAPÍTULO I - O CONTROLE SOBRE AS MERETRIZES E AS MOÇAS 

DE FAMÍLIA EM MEIO ÀS REFORMAS URBANAS 
 

 

A prostituição sempre foi tratada pelo senso comum como a profissão mais antiga do 

mundo. Costumou-se pensar que as mulheres que venderam favores sexuais, entregaram 

seus corpos a outros em troca de recompensa, e/ou mesmo se relacionaram com pessoas 

com os quais não tinham oficialmente uma vida amorosa eram prostitutas, 

independentemente da época em que viviam. No entanto, a prostituição que provocou 

medo às famílias feirenses entre 1940 e 1960 só pode ser entendida no contexto das 

transformações sociais e urbanas ocorridas em um período especifico. Segundo 

Margareth Rago 

 
[...] o conceito da prostituição não pode ser projetado retroativamente para 

nomear práticas de comercialização sexual do corpo feminino em outras 

formações sociais, sem realizar um aplainamento violento de singularidade 

dos acontecimentos. Fenômeno essencialmente urbano, inscreve-se numa 

economia específica do desejo, característica de uma sociedade em que 

predominam as relações de troca, e em que todo um sistema de codificações 

morais, que valoriza a união sexual monogâmica, a família nuclear, a 

virgindade, a fidelidade feminina, destina um lugar específico as 

sexualidades insubmissas
14

. 

 

No período de 1940 a 1960, Feira de Santana passava por uma série de mudanças na 

estrutura da cidade que visavam embelezar o centro e “empurrar” para a periferia todos 

aqueles habitantes que na opinião dos reformadores, não combinavam com a nova 

“decoração” citadina. As reformas ocorridas a essa época foram fruto de outras 

reformas que ocorreram em várias cidades do mundo, sendo Paris o carro chefe dessas 

mudanças
15

. 

 

As reformas urbanas ocorridas em Paris entre os fins do século XIX e o início do século 

XX inspiraram tentativas de reformas urbanas por várias cidades brasileiras. As 

                                                           
14

 RAGO, Margareth. Os Prazeres da Noite: Prostituição e Códigos da Sexualidade Feminina em 
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modificações urbanas conhecidas como haussamannização
16

 incitaram os governantes 

fluminenses a modificarem a estrutura física da cidade, mas que isso a sonharem com 

uma modificação dos próprios hábitos. Essas transformações sociais começaram no 

caso do Rio de Janeiro em 1902 atingindo a capital baiana em 1916.
17

 Levando em 

consideração a capital baiana, Feira de Santana também tentou modificar as ruas e seus 

costumes de acordo com o segmento europeu. Vale ressaltar, no entanto que apesar de 

todas as cidades almejarem as mudanças físicas, sanitárias e morais não havia uma 

homogeneidade entre elas, cada cidade a fez do seu modo com as condições acessíveis a 

cada uma delas
18

. 

 

As cidades brasileiras, para além de tentarem, seguir o modelo físico da cidade 

parisiense, ou dizerem que seguiam, também tentou imitar seu modo de vida, seus 

hábitos e costumes. Esse modo de vida organizava as relações domésticas, as atividades 

femininas, e até as maneiras de pensar o amor. Pensava-se que o ambiente familiar 

deveria ser sólido; a esposa, sinônimo de dedicação aos filhos e ao marido
19

. É nesse 

contexto que se agrava a vigilância sobre os grupos populares que estavam totalmente 

fora dos padrões parisienses de comportamento. Mas era sobre as mulheres das camadas 

de renda mais baixas ou populares que a cobrança recaía de forma mais incisiva
20

.  

 

Essa mulher pobre que circulava pelo espaço público, concebido como 

preferencialmente masculino, já o fazia antes mesmo do advento das reformas urbanas. 

Neste caso executar trabalhos remunerados não foi somente uma conquista feminina 

pobre, mas também uma estratégia de sobrevivência. Independentemente de 

necessidade ou conquista esta circulação pelas ruas era mal vista por aqueles que 

acreditavam que o lugar da mulher era no lar, por isso era atribuído a essas mulheres um 
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comportamento infiel e constantemente eram taxadas de prostitutas, sofrendo com os 

ataques da polícia
21

. 

 

 

As transformações nas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo 

Horizonte, dentre outras, ocorridas com o fim da ordem escravista trouxeram 

oportunidades para as mulheres no mercado formal das fábricas, no mercado informal 

das diversões e dos serviços em geral. Atrizes e prostitutas dividiam as críticas de uma 

sociedade que via suas atividades como transgressoras, afinal o papel da mulher deveria 

estar circunscrito ao lar
22

.  Segundo Liná Menezes, durante o século XIX, e o século XX 

o espaço público e privado foi contraposto, o primeiro dedicado primordialmente à 

ocupação masculina, o que fazia com que as mulheres que frequentassem esse espaço 

merecessem um tratamento diferenciado daquelas que cumpriam de fato seu papel no 

âmbito doméstico
23

. 

 

Como capital do país, as ideias de modernização e remodelagem urbana, que incluíam 

em seus planos a expulsão de populares dos centros atingiram primeiro a cidade do Rio 

de Janeiro. Havia um interesse de modernizar a capital e torná-la um cartão de visitas do 

país. Ali, o auge da desapropriação aconteceu no governo de Pereira Passos (1904-

1906), sendo que as mulheres sofreram o maior ônus com o aumento no preço das 

moradias, já que suas atividades de ganho eram realizadas dentro de casa
24

. 

 

Em São Paulo, também no século XX, novos modelos de etiqueta incidem sobre as 

moças das famílias abastadas. As mulheres ricas começam a frequentar os novos 

espaços da cidade para se educarem para o casamento com aulas de etiqueta. Já as 

mulheres de camadas médias e pobres buscavam empregos nas fábricas e nos 

escritórios. A presença dessas mulheres no cenário urbano não diminuiu as exigências 

morais sobre elas, muito pelo contrário. Afirma Margareth Rago que  
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[...] quanto mais ela escapa da esfera privada da vida doméstica, 

tanto mais a sociedade burguesa lança sobre os ombros o anátema 

do pecado, o sentimento de culpa do abandono do lar, dos filhos 

carentes, do marido extenuado pelas longas horas de trabalho. 

Todo um discurso moralista e filantrópico acena para ela, de vários 

pontos do social, com o perigo da prostituição e da perdição diante 

do menor deslize
25

. 

 

Na passagem do século XIX para o XX, o trabalho está em oposição ao lar e a mulher 

entendida como indefesa, está passível a ser corrompida física e espiritualmente, por 

não ser capaz de defender-se dos “dom-ruans das fábricas”
26

. Tal discurso de 

infantilização e incapacidade é visto por Rago não só entre as elites, mas também no 

âmbito do próprio movimento operário
27

. Acrescenta-se aí o discurso médico-higienista 

que se preocupava com a saúde física da população, prova disso é o esforço para a 

derrubada dos cortiços que seguindo essa linha de pensamento era uma fonte 

inesgotável de epidemias
28

. 

 

Além de se preocupar com as epidemias o discurso-médico sanitarista também 

procurava provar através da ciência, que a mulher nasceu única e exclusivamente para 

ser a guardiã do lar. Teses Médicas defendidas na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro e da Bahia apontavam a procriação como a vocação natural da mulher
29

. 

Segundo esse pensamento, a própria constituição física feminina a tornava uma vítima 

fácil dos homens, mas não só deles, também do comportamento perverso que era um 

atributo da própria mulher
30

.  

 

O ideal de modernização atingiu também a Bahia. Segundo Alberto Heráclito Ferreira 

Filho o projeto higienista ocorrido em Salvador, nos primeiros anos da República, 

buscava modificar as ruas e investir em novas condições sanitárias. Nesse contexto, a 

família tinha essencial importância, cabendo à mulher vigiar sua prole, para isso tinha 
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que abandonar a antiga condição de ignorância para exercer melhor a maternidade. 

Assim, as mulheres são conduzidas a adentrarem pela primeira vez o espaço público
31

. 

 

Matronas e senhorinhas, exemplares femininos das classes médias 

e altas, adaptando-se às novas exigências impostas pela sociedade 

burguesa, foram chamadas a romper com a clausura doméstica dos 

tempos senhoriais, uma vez que o bom desempenho das novas 

exigências domésticas impeliu-as, mesmo que de forma 

condicionada, a uma presença mais constante no espaço urbano
32

. 

 

O aval para participar da vida pública era dado somente para que melhorasse suas 

funções como dona de casa, e não para participar de seu sustento, já que o trabalho 

feminino era visto, acima de tudo, como decorrência de dificuldades financeiras das 

famílias. Poucas eram as mulheres ou moças abastadas que realizavam trabalhos como 

os de enfermeiras, telefonistas entre outras, e essas tinham que se masculinizar para 

evitar que fossem taxadas de mulheres “públicas”
33

. Para as mulheres de camadas 

médias e pobres, apesar da repressão ferrenha, esse espaço já era mais conhecido, já que 

dificilmente seus maridos ou companheiros cumpriam integralmente seu papel de 

provedor, sofrendo com os “dissabores da existência, marcada pelo desemprego ou por 

parcos ganhos”
34

. 

 

A vida financeira instável desses homens pobres permitia ou até mesmo obrigava a uma 

divisão dos comprometimentos domésticos e em casos onde não existia presença 

masculina elas se tornavam líderes de seus respectivos grupos familiares. No entanto, 

vale lembrar que apesar dessa margem de ação e exercício de liberdade em relação ao 

dinheiro e consequentemente em relação à liderança dentro de casa, essas mulheres, 

ainda sofriam com a visão da sociedade acerca da mulher, que continuava a lhe atribuir 

um papel passivo
35

. 

 

Mesmo enfrentando o julgamento da sociedade, as mulheres pobres seguiam 

sobrevivendo das mais diversas ocupações ligadas aos afazeres domésticos, como: 

cozinhar, engomar, limpar, costurar, bordar, secretariar profissionais liberais, trabalhar 
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em repartições públicas, e até mesmo se prostituir
36

, comportamento que ia contra um 

ideal feminino no qual a mulher só se sentiria realizada cuidando do marido e dos 

filhos, sendo que, aquelas que faziam o caminho inverso, só estavam contribuindo para 

o aumento do número das “desonestas”
37

. 

 

Em relação ao mesmo contexto temporal, Luiz Alberto identifica características 

parecidas na sociedade feirense dos anos 40 do século XX. Nos processos-crimes 

encontrava-se evidencias de divisão de despesas domésticas entre homens e mulheres, 

quando se tratava das classes populares. Mesmo que algumas dessas mulheres se auto 

identificasse como doméstica, ou seja, ligadas exclusivamente ao lar, ela não deixava de 

ajudar os seus companheiros em relação à economia da família. No entanto, essas 

mulheres ainda viviam a sombra dos seus maridos, “ainda assim, entre os populares 

vigorava mesmo simbolicamente o ideal do homem provedor do lar, ainda que a 

realidade fosse bem diferente”
38

. 

 

Nesse ínterim, de reformas urbanas e saídas das mulheres de elite para o mercado 

formal do trabalho, há um empenho para que se estabeleça a separação entre as moças 

de família e aquelas que são consideradas “desonestas”.
39

 A separação era enfática para 

evitar a “contaminação moral”, mas vale ressaltar que ao enveredarmos pelo segundo 

grupo se encontra vários comportamentos femininos que incomodavam as famílias 

honestas. Nélia Santana afirma que no início do século XX, na Salvador Republicana 

prostitutas eram frequentemente levadas sobre custódia da polícia, não necessariamente 

pelo exercício do meretrício, mas também pela embriaguez e pelos os palavrões que 

proferiam nas ruas, afetando com o seu comportamento as famílias que dividiam o 

mesmo espaço com elas
40

. 

 

Por serem mais constantemente encontradas em espaços preferencialmente masculinos 

para realizar seus trabalhos e manter suas famílias, as mulheres pobres sofriam mais 

com a caracterização de “desonestas”, por parte das elites e isso demandava mais 
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vigilância
41

.  Ser pobre, evidentemente não era sinônimo de imoralidade, mas segundo o 

pensamento vigente na época as mulheres pobres não só enfrentavam o perigo da 

constituição física fragilizada, aliada à convivência com homens como também a 

própria necessidade de dinheiro, que as tornavam “presas fáceis dos perigos que 

rondavam a honra e castidade femininas”
42

. 

 

No caso de Salvador, a prostituição e, sobretudo o seu controle deixa de ser somente 

assunto de polícia e passa a ser um assunto discutido pela imprensa local, e por 

organizações de senhoras honestas. O resultado da repressão praticada por ambos os 

setores nem sempre obtinha êxito, visto que os meios legais não criminalizavam a 

prostituta, mas a exploração dela
43

 e o comportamento considerado imoral que 

ameaçava o bem estar das famílias com seus escândalos públicos
44

. 

 

A cidade de Feira de Santana também passou por transformações urbanas e sociais nas 

primeiras décadas do século XX. Segundo Oliveira, essas mudanças produziram uma 

nova cidade e um novo jeito de se comportar dentro dela. O passado pastoril deveria ser 

abandonado, juntamente com todas as suas características
45

. Pretendia-se alargar as 

ruas, melhorar a iluminação, organizar a feira livre, e através disso modificar as próprias 

práticas e costumes
46

. 

 

Sabemos que os projetos de transformações das urbes não foram homogêneos, visto que 

cada cidade a realizou da sua maneira e com suas possibilidades. No caso de Feira de 

Santana a elite procurou realizar as reformas e ditar novos padrões sociais para adaptar a 

cidade ao seu conhecido título de “Princesa do Sertão”
47

.  Se Feira era conhecida como 

uma princesa, os seus moradores precisavam se portar dentro dela com um 
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comportamento condizente ao título, assim, além de construir e desconstruir espaços 

físicos, era preciso educar esse morador. E em meio à remodelação feita por eles as 

práticas populares representavam um entrave para o êxito do projeto
48

. 

 

Ao analisar homicídios ocorridos em Feira de Santana entre o fim do século XIX e o 

início do XX, Oliveira percebeu que em muitos casos, as vítimas são homens que 

atentaram contra a honra de moças de família e os homicidas, geralmente irmãos ou pais 

daquelas que tiveram sua honra corrompida. Em determinados episódios havia a 

indulgência dos julgadores em relação a tais crimes
49

. Ou seja, durante o processo, os 

homens da lei tratavam de maneira diferenciada os assassinos que cometeram os crimes 

para defender ou vingar-se da desonra de suas filhas. 

 

Segundo Luiz Alberto honra “é um comportamento enquadrado a partir das relações que 

uma dada sociedade confere a seus sujeitos, que variam de acordo com as relações 

sociais e de gênero”
50

 O comportamento que essa sociedade definia para as mulheres 

não lhes permitiam ter uma conduta destoante do que para eles era o ideal feminino. As 

mulheres não poderiam frequentar as ruas em horários impróprios, falar palavrões, 

beber e por fim tinham que se manter virgens até a consolidação do casamento, aquelas 

que não respeitavam esse ideal eram tidas como desonestas. Enfim, a existência ou não 

do hímen unia-se ao comportamento social para definir a sua honra
51

 e, portanto 

enquadra-la nos “tipos” “honestas” e “desonestas”.   

 

Enquadradas no quesito das desonestas estavam às prostitutas, elas eram o fim extremo 

e maior exemplo da decadência moral de uma mulher. Era preciso separar as mulheres 

pelos seus comportamentos, sobretudo quando se tratava de meretrizes já que 

compartilhar o mesmo espaço podia significar a contaminação moral daquelas que ainda 

mantinham-se no ideal de honradez.  

 

Nélia Santana consegue visualizar, em Salvador, as mulheres de elite saindo da 

atmosfera doméstica para experimentar novos tipos de diversões, entre eles cafés, 
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teatros e restaurantes
52

. Em Feira ocorre um fenômeno parecido em relação ao advento 

de novas formas de diversões. E é justamente na montagem do Cine Santanopolis, na 

Rua Leonardo Pereira Borges (Beco do Ginásio), que se dá um conflito em que se 

evidencia a definição de territorialidades para cada “tipo” de mulher. 

 

Um grupo de nove mulheres residentes no Beco do Ginásio é “convidado” pela polícia, 

a dali se retirar sob pena de prisão. Ao pedir o Habeas Corpus Preventivo, o advogado 

das mulheres é informado de que existia a necessidade de retirada delas, devido aos 

pedidos por parte das famílias residentes na Avenida Senhor dos Passos e na Rua 

Visconde do Rio Branco, famílias estas representadas pelas chamadas “Comissões 

Ginasianas”, já que o dito beco tinha se transformado  

 

[...] num verdadeiro antro de promiscuidade, onde frequenta a mocidade em 

formação, transformando a rua num verdadeiro bacanal, que deprime a 

qualquer cidade civilizada e, mas ainda: com o Cine Santanopolis a 

inaugurar-se, têm-se por força das circunstâncias ser o Beco do Ginásio uma 

passagem obrigatória das famílias feirenses
53

.  

 

O argumento utilizado pelas mulheres, e por seu respectivo advogado, era de que antes 

mesmo do pedido de retirada ser feito, o aparelho policial já agia com violência em 

relação às mesmas e que o direito delas de ir e vir pelas ruas de Feira de Santana estava 

sendo cerceado
54

 . 

 

Como a agressão da polícia, não estava surtindo efeito e as famílias feirenses ainda 

continuavam a ser obrigadas a dividir o mesmo espaço que as meretrizes e os jovens 

que utilizavam seus serviços, tais famílias se uniram em Comissões e buscaram uma 

saída mais enérgica, ou seja, a expulsão daquelas mulheres. Para a Justiça coube por sua 

vez reiterar as ações da polícia e das famílias, ao julgar improcedente o pedido de 

Habeas-Corpus, mesmo com a alegação de agressões sofridas. Se a autoridade policial 

não confirmou a alegação das pacientes, a Justiça acreditou na primeira versão e deu por 

encerrado o caso. 
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A resposta da Justiça em relação ao pedido das mulheres é a negação. O Habeas Corpus 

Preventivo é julgado improcedente visto que não houve ameaça de prisão contra as 

“mundanas”, e as autoridades policiais não confirmaram a alegação das pacientes. A 

negação do pedido de Habeas Corpus confirma que a Justiça não intencionava impedir a 

retirada das meretrizes daquele local. Não há evidencias de que as prostitutas tenham 

sido obrigadas a se retirar, pois o processo se finda com a decisão judicial, mas o 

importante neste caso é perceber a junção dos setores poderosos da cidade de Feira de 

Santana se empenhando para demarcar de forma nítida os tipos de mulheres e seus 

comportamentos.  

 

Apesar de não sabermos ao certo que fim levou as meretrizes residentes no Beco do 

Ginásio é perceptível entender que a prática de pedidos de retiradas de meretrizes da 

convivência com os moradores continua a ser praticada. Visto que no ano de 1963, 

outro grupo de mulheres procura a Justiça feirense em busca de um Habeas-Corpus após 

serem ameaçadas com prisão caso não se retirassem do local onde residiam. 

 

Laura Arruda dos Santos, separada e proprietária de uma pensão de mulheres “de vida 

livre” na Rua Salles Barbosa
55

 recebeu do delegado de Polícia um prazo de dez dias 

para que acabasse com sua pensão encontrada naquela rua, sob pena de prisão para ela e 

para as suas “hóspedes”.  Ao julgar o pedido de Habeas Corpus, o juiz de direito pede 

através do escrivão as informações de praxe e a resposta da delegacia de polícia é que 

não tem nenhuma pretensão de mandar prender as mulheres e sim que elas acabem com 

o meretrício
56

. 

 

Ainda segundo a Delegacia de Polícia eles querem que as já ditas mulheres entrem para 

outro ramo comercial, já que ali o comércio era existente naquela época. E mais as 

famílias eram impedidas de ali passarem, pois tinham que se deparar com algumas 

pensões de mulheres de “vida livre” que ali restavam. As mulheres podiam permanecer 

no local, desde que acabassem com a pensão e se dedicassem a outras atividades. Como 
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a intenção de prendê-las não existia e neste caso nem mesmo retirá-las o pedido é 

julgado improcedente. 

 

Mais uma vez, não se sabe que fim levaram as meretrizes, se elas realmente tiveram que 

fechar a pensão e entrar para outro ramo comercial, se foram presas ou de lá se 

retiraram. A tentativa de esconder das famílias o meretrício e evitar o convívio 

continuavam a existir em Feira de Santana pouco depois do período estudado e mesmo 

nesse caso em que a Delegacia afirma não ter a intenção de expulsá-las eles ainda assim 

exigiam o fim da casa de prostituição para evitar o constrangimento, dada a própria 

expansão comercial de Feira de Santana
57

. 

 

Nesses dois processos-crimes descritos acima as autoridades policiais e judiciais 

demonstram a necessidade de não poder permitir a convivência de famílias com as 

meretrizes e com seus hábitos considerados desonestos. Em ambos os casos os bordéis 

ficam situados nas passagens das famílias e o fato de partilharem o mesmo ambiente 

constantemente provocava a “contaminação moral” das mulheres que se mantinha a 

margem da prostituição e de um comportamento desonesto.  

 

Nesse contexto de reformas urbanas e modernização em que as mulheres ricas começam 

a ter acesso ao espaço público, desenvolve-se uma construção simbólica do que deveria 

ser o feminino. Suas características estavam ligadas ao papel de “esposa-mãe-dona-de-

casa” frágil e assexuada
58

.  Quando se tratava do mundo da rua e do trabalho 

estabelecia-se uma relação parecida com o mundo doméstico em que a mulher devia 

obediência ao marido que era tido como o líder e precisava protegê-la
59

. 

 

Por ser frágil e indefesa esta mulher poderia a qualquer momento decair a prostituição, 

já que no espaço do trabalho está mulher estava sempre subjugada a um homem que não 

era seu marido e não tinha, portanto obrigação nem intenção de resguardar-lhe, ao 
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contrário este homem representava uma forte “ameaça sexual”
60

 Essa mulher era 

incapaz de agir de forma autônoma e sua imagem era infantilizada. 

 

[...] Não raro a figura da mulher aparece nesta linguagem associada à da 

criança, o que sugere a medida em que ela é infantilizada através da 

imagem de desamparo, de incapacidade de pensar e agir, espirito servil por 

natureza. A imagem da mãe-sacrifício e da criança-inocência completam-se 

numa mesma construção simbólica
61

.   

 

Nesse caso a convivência com meretrizes ou mesmo com homens, levando em 

consideração a fragilidade da personalidade feminina podia levar a mulher a um 

comportamento desonesto ou até mesmo a prostituição. Elisa Amarau Lopes de Jesus 

apresentava os dois quesitos. Convivia segundo as testemunhas com homens, além de 

ser constantemente vista com meretrizes, estas informações a prejudicou muito no 

decorrer do seu processo
62

. 

 

A convivência com mulheres de “vida alegre”, homens e a circulação pelas ruas a noite 

fez com a Justiça considerasse que a denúncia da mãe de Elisa Amaral Lopes de Jesus 

só foi uma perda de tempo, visto que o depoimento das testemunhas levavam a crer que 

a menor levava uma vida desonesta, vivendo a passear “em casa de vida livre nesta 

cidade, envolvida com as mesmas e os homens que frequentam suas casas”
63

.  

 

Segundo Elisa ela era empregada doméstica na casa do réu, e certa noite, quando estava 

dormindo, foi surpreendida por ele e não teve como pedir socorro. A versão do acusado 

conduz a uma caracterização da vítima como mulher desonesta, ele afirma que Elisa 

realmente trabalhou em sua casa, mas fora demitida por sua mulher por apresentar um 

mau comportamento. Segundo ele Elisa “sahia a noite sozinha e só voltava para casa 

tarde a noite”
64

 e desde que foi trabalhar em sua casa já tinha sido desvirginada.  

 

 Os depoimentos das testemunhas seguem na mesma linha da fala de José Amorim, 

colocando em xeque a honestidade da vítima. Uma delas, o motorista Abílio Ribeiro 
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Mascarenhas, diz ter presenciado várias vezes a patroa ter pedido para Elisa entrar na 

casa e não ficar do lado de fora até tarde da noite, conversando com um homem 

desconhecido, além disso, “encontrou-a diversas vezes em horas adiantadas da noite, 

acompanhada de um homem”
65

. 

 

Maria da Anunciação de Oliveira doméstica, afirma ter visado várias vezes a patroa da 

vítima para não contratá-la, pois esta era “uma mulher de mau procedimento e que só 

vivia em companhia de mulheres de vida livre”
66

.  Perguntada se sabia se Elisa era 

honesta quando foi trabalhar na casa de José Amorim e como sabia ela respondeu 

“sempre viu Eliza acompanhada de mulheres de vida livre, a encontrou nem só de dia 

como à noite, em lugares ermos da cidade, como seja a Estrada de Rodagem, fundo da 

Estação da Estrada de Ferro, acompanhada de homens em atitudes imoraes, como fosse 

deitada com os mesmos, nos matos e recostada nos muros”
67

. 

 

As falas das testemunhas levam a crer que a vítima não era uma mulher honesta, já que 

convivia com meretrizes, realizava passeios noturnos, além de ter um relacionamento 

íntimo com homens. Com base nesses depoimentos a Promotoria arquiva o processo, 

pois não há embasamento para acusar o réu em questão de defloramento, sedução ou até 

mesmo estupro, visto que as testemunhas indicavam a existência do convívio com 

outros homens. Dona Isabel, mãe de Elisa não conseguiu provas testemunhais de que o 

defloramento de sua filha tenha sido um ato do patrão da mesma e mesmo que o fizesse 

este não poderia reparar o erro através do casamento, pois já era casado oficialmente.  

 

Tendo a personalidade fraca e sendo passível de ser corrompida a mulher precisava se 

manter afastada da prostituição, pois o simples conviver ou usar o mesmo espaço da rua 

podia levá-la a desonestidade, caracterizada no caso de Elisa pela relação próxima que 

tinha com homens com o qual não tinha um relacionamento reconhecido socialmente e 

pela circulação pela rua à noite, horário impróprio para mulheres.  

 

A imagem da mulher como ser frágil que não está apto a frequentar o mundo do 

trabalho, dado a desumanidade encontrada neste local é perceptível numa reportagem 
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publicada pelo jornal Folha do Norte intitulada “A mulher e o trabalho”, no ano de 

1940, a colunista responsável fala que a mulher, ao entrar no mercado de trabalho, 

passou a se sentir livre em relação ao dinheiro, sem ter de dar explicações dos seus atos, 

após anos e anos de exclusão do mercado de trabalho. Mas, segundo a colunista, no seu 

íntimo, por mais que essas conquistas entusiasmassem essas mulheres, havia uma 

discordância entre esta situação e a tendência de sua alma, já que naturalmente a mulher 

possui bom coração. A mulher teria a necessidade de amor e carinho. Assim, a 

sociedade teria desviado o curso natural e psicológico da mulher:  

 

Um de seus maiores prazeres é a caridade e a ação altruísta, e no mercado de 

trabalho onde o egoísmo é necessário sente-se deslocada embora muitas 

vezes afirme ao contrário
68

. 

 

Mesmo entendendo que, muitas vezes as escritas femininas encontradas nos jornais da 

época, poderiam ter sido compostas na verdade por homens, é perceptível que ela ou ele 

acreditava que trabalhando as mulheres estariam ferindo o seu próprio ser.  Por ser boa 

por natureza, à medida que adentra o mercado de trabalho caracterizado por relações 

duras e voltadas diretamente para o capital, a mulher estaria violentando a própria 

personalidade. 

 

Vista, portanto, como um ser inferior, essa mulher não teria forças para se livrar, dos 

perigos que essa nova sociedade trazia. A convivência com homens e com mulheres 

consideradas desonestas era extremamente prejudicial para as mulheres casadas, mas, 

sobretudo para as moças virgens. Daí a necessidade de controlá-las, as meretrizes e as 

moças de família. No primeiro caso era preciso retira-las dos olhares da família, 

cabendo a esta vigiar o segundo grupo para evitar a convívio evitando o “contágio”. 

Desse modo, “liberam” as mulheres para uma vida pública, mesmo que aumentando a 

vigilância e por outro enfatizam a repressão sobre as meretrizes, para evitar que tais 

grupos se misturem. 

 

O medo que as meninas feirenses desencadeassem um comportamento desonesto tendo 

como uma consequência mais grave a decadência a prostituição, provocou nas 
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autoridades judiciais e policiais e nas famílias, a necessidade de controle das meretrizes 

que poderiam através de seus comportamentos contaminarem moralmente as mulheres 

honestas. No próximo capítulo, por meio de processos crimes de defloramento, sedução 

e estupro serão analisadas as histórias de famílias que buscaram a polícia e a Justiça 

para evitar que suas filhas desvirginadas por meio de força ou não apresentasse após 

este fato um comportamento desonesto ou mesmo “caíssem na prostituição”.  
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CAPÍTULO II - O MEDO DA DECADÊNCIA MORAL NOS CASOS DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MULHERES  
 

 

Vimos no primeiro capítulo que as reformas urbanas ocorridas na cidade de Paris 

influenciaram mudanças em várias cidades brasileiras, entre elas, Rio de Janeiro e São 

Paulo. O objetivo das mudanças era dar outra aparência a cidade e deixar de lado o 

passado colonial aproximando-se dos modos de vida da Europa. Para acompanhar as 

maiores cidades brasileiras, Feira de Santana também buscou mudar a estética das ruas 

do centro. Simultaneamente as mudanças, a circulação de mulheres na rua se efetiva. 

Para aquelas que pertenciam às elites é o primeiro sopro de liberdade, para as mulheres 

pobres pouco ou nenhuma mudança ocorre nas suas rotinas. Entendidas como seres 

frágeis e passíveis de manipulação as mulheres honestas não poderiam ser expostas a 

nada que atacasse a sua moral. Assim, a prostituição fora controlada nessas cidades para 

evitar a mistura dos grupos de mulheres honestas e prostitutas, mantendo a pureza da 

família que nesse contexto, era extremamente valorizada.  

 

O século XX representa o ideal de emancipação feminina, com seus cabelos curtos, 

modos masculinizados e o ao direito ao voto. Contudo a representação de mulher, entre 

as duas guerras, ainda era o de mulher que deveria ser mãe, esposa e sem profissão. 

Mas, segundo Anne Sohn “entre o modelo, proposto essencialmente por homens, e a 

sua apropriação pelas mulheres subsiste um vasto espaço de liberdade de que estas 

puderam usufruir”
69

. 

 

Isso significa que o medo da degradação moral e da prostituição que permeou as vidas 

das famílias feirenses, da polícia e dos homens da Justiça era reflexo do modelo de 

mulher. Que apesar de trabalhar fora deveriam seguir firmes no seu propósito de 

arranjar um casamento e seguir virgem até que ele fosse realizado, já que a partir do 

momento em que não possuíssem mais o hímen estaria fugindo ao comportamento que 

era necessário a uma moça casadoira
70

. 
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É perceptível que o modelo proposto foi, o da mulher submissa, virgem e, portanto 

honesta, mas como bem afirmou Anne Sohn, a determinação não impede que essas 

mulheres tenham se apropriado da realidade de outra maneira.
71

 Nos processos-crimes 

analisados em Feira de Santana entre os anos de 1940 e 1960, as famílias procuraram a 

Justiça para exigir casamento dos homens que defloraram ou seduziram suas filhas, 

receando o desvirtuamento ou mesmo a decadência para a prostituição. Mesmo 

seduzidas e teoricamente enganadas, essas mulheres desafiaram a regra imposta por esse 

ideal predominante, que exigia um namoro controlado por familiares e um casamento 

com mulheres puras e virginais, tudo isso com o objetivo de afastá-las da decadência 

moral exposta em um comportamento inadequado para moças ou até mesmo com a 

venda do próprio corpo.  

 

Essas concepções acerca do comportamento feminino estavam inseridas em um 

contexto que segundo Carla Bassanezi era marcado pela ascensão da classe média, pelo 

fim da Segunda Guerra Mundial, pelo crescimento urbano, além de uma notável 

industrialização. Esse contexto produziu oportunidades educacionais, de lazer e 

consumo e uma mudança nas regras de namoro para os homens, mas também para as 

mulheres, que foram levados a dividirem o mesmo espaço
72

.  

 

Mesmo com essas mudanças acima citadas, os papéis femininos e masculinos ainda 

estavam demarcados. As revistas femininas produzidas nos anos 50 ainda continuavam 

classificando as mulheres entre as de família e as “levianas”. As primeiras eram 

consideradas moças honestas, enquanto as segundas eram colocadas no mesmo patamar 

que as prostitutas, pois permitiam intimidades com os homens, mesmo que não 

vendessem seu corpo de fato
73

.  

 

Era considerada uma atitude errônea para as mulheres que queriam se casar permitir 

beijos mais demorados e qualquer outra manifestação sexual, isso por que as moças que 

se permitissem à licenciosidade poderiam por algum tempo ter admiração dos rapazes, 

mas não era com elas que eles se casavam. As moças de verdade tinham que não só não 
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praticar este tipo de ação como também deviam manter distância daquelas que as 

praticavam, para que a fama dessas não as contaminasse. Esse modelo de mulher e 

futura mãe de família podiam variar entre os grupos sociais e entre as cidades, mas tinha 

limites muito conhecidos e parecidos
74

. 

 

Conter a sexualidade das mulheres era um dos objetivos da nascente cultura urbana das 

cidades brasileiras. No caso dos homens, era exigida uma atitude contrária, desse modo 

permitia-se o seu deleite sexual com as prostitutas
75

. O homem brasileiro conservava 

um sentimento de propriedade em relação à mulher, seja ele rico ou pobre, levava em 

consideração a castidade pré-marital. A castidade feminina era exigida, mas para os 

homens a obrigação era a precocidade da vida sexual. Afirma BASSANEZI que:  

“Se a mulher deve preservar a virgindade antes do casamento, se o casamento 

é indissolúvel, se os maridos têm necessidade de iniciar cedo sua vida sexual 

e os maridos têm certo direito a infidelidade, a prostituição será um 

complemento indispensável ao equilíbrio da organização familiar”
76

. 

 

Segundo Rosa Araújo, no Rio republicano, os valores da virgindade tornaram-se sólidos 

devido à fé católica vivida entre brasileiros. A sociedade fluminense tinha como 

representação máxima a Virgem Maria, portanto, a obrigação de todas as mulheres era 

preservar sua virgindade antes do casamento. Noivados longos eram evitados, 

justamente para impedir que as moças fossem desvirginadas antes de oficializar a 

relação. Mesmo porque se o noivado por ventura acabasse conseguir outro após um 

noivado longo era extremamente difícil
77

.  

 

A valorização da virgindade feminina, não nasceu durante a República, na verdade é 

uma característica da sociedade brasileira desde os tempos coloniais e é baseado no 

mito que cerca a pureza de Maria. No Brasil Colônia, Luiz Mott conseguiu ver uma 

perseguição aos incrédulos que negavam devoção a tal símbolo católico.
78

 As mulheres 
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que ao contrário de Maria costumavam expressar sua sexualidade eram consideradas 

imorais e até mesmo prostitutas
79

. 

 

Nessa sociedade rígida e controlada por valores cristãos, era quase impossível para uma 

moça deflorada conseguir um bom casamento. Isso por que o hímen era “um selo de 

garantia de honra e pureza feminina”. Os homens geralmente não aceitavam se casar 

com moças não virgens. Isso não significa que mulheres defloradas não tenham 

conseguido casar. Certamente, existiam meios de consegui-lo. Uma das formas, 

sobretudo utilizadas pelas mulheres da elite, era manter a condição de desvirginada em 

segredo
80

. 

 

As discussões sobre a manutenção do hímen feminino pode ter em algum momento 

dualizado a figura da mulher, rivalizando a dona de casa e a prostituta, as primeiras 

santas, e as últimas demônios. Claudia Fonseca, alerta que a cobrança sobre a moral 

feminina era impiedosa, mas “[...] existia um enorme descompasso entre a moralidade 

oficial e a realidade vivida pela maioria de pessoas dessa época. E esse descompasso 

não era, de forma alguma, inocente”
81

. 

 

Ao falar sobre as formas de se realizar um casamento, Thales Azevedo indica que no 

período colonial brasileiro, nas camadas altas, quem escolhia os pretendentes eram os 

pais das noivas, o interesse era inteiramente financeiro. Tudo era feito para que as 

propriedades ficassem em poder das famílias interessadas. Somente no século XIX, 

mesmo com as obrigações financeiras, é que o amor romântico começa a se associar 

com o casamento oficial, onde não só a tradição familiar econômica é respeitada, 

levando-se em conta também os sentimentos que os pares sentiam um pelo outro
82

.  

 

Sabendo-se que as questões que revestiam as discussões sobre o hímen feminino eram 

morais, mas também envolviam interesses financeiros, Rosa Araújo percebeu no Brasil 

republicano uma cobrança pouco menor sobre as mulheres pobres. Já que não tinham 
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que se preocupar tanto com um casamento baseado nas dádivas financeiras, as mulheres 

das camadas mais baixas tinham de fato mais liberdade sexual, naquele grupo se 

percebia que o tabu da virgindade era quebrado com mais frequência
83

. 

 

Mesmo com a moralidade imposta pela elite atingindo as classes populares de uma 

maneira mais branda, ou mesmo não os atingindo, as mulheres mais pobres não 

escaparam de serem julgadas socialmente caso se entregassem antes do casamento. 

Durante o decorrer do processo se a mulher não conseguisse provar através das 

testemunhas ou do próprio depoimento que tinha sido seduzida era moralmente 

transformada em algoz pelos condutores do processo, pois se não tinham sido 

enganadas, elas seriam, portanto as sedutoras perdendo assim o direito de ter o 

desvirginamento reparado.
84

 Justamente, para evitar esses julgamentos, meninas pobres 

ao serem defloradas “preferiam arriscar o aborto, cometer infanticídio ou até matar-se, 

antes de vir a público seu estado de mãe solteira”
85

. 

 

As exigências morais e legais recaíram sobre as mulheres das diferentes esferas da 

sociedade, de formas diferenciadas. A virgindade era um excelente meio de conseguir 

um casamento, entre as pobres e as ricas. Sendo assim, a falta dela constituía um 

problema para todas. Essa ideologia que atingia as mulheres pobres, e as convencia de 

qualquer deslize em relação à perda da virgindade podia prendê-las no campo do sem 

moral
86

 promovendo “entre as mais ingênuas, a convicção de que se não podiam ser 

santas, só lhe restava ser putas”
87

.  

 

O Código Penal de 1940 possuía métodos de punir os homens culpados pelo 

desvirginamento das moças, homens que colocavam em cheque a divisão entre moças 

puras e impuras, favorecendo, portanto uma possível prostituição. Durante os processos 

homens e mulheres se enfrentam, eles buscando se livrar de um casamento forçado e 

elas juntamente com suas famílias, buscando limpar sua honra, e evitar através de uma 

reparação a desonestidade ou o final mais drástico- prostituição.  
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Nélia Santana percebeu essas mesmas características de controle da sexualidade 

feminina na Salvador republicana. Para ela, o sexo para as mulheres sempre foi 

controlado. E num dado momento em que elas começam a experimentar 

“independência” essa repressão só aumenta, enfatizando assim o papel da prostituta 

como uma mulher capaz de satisfazer o desejo masculino, mantendo a honestidade de 

sua esposa
88

. 

 

Num ambiente em que as mulheres eram em geral submetidas a severa 

repressão no plano sexual, a prostituição tinha, entre outras funções, a de 

servir de espaço para o livre exercício da libido masculina, preservando assim 

a castidade de certas mulheres”
89

. 

 

A prostituição, nesse caso, funcionava como um meio de evitar que as moças honestas, 

solteiras ou não, fossem maculadas, já que o desejo masculino deveria ser extravasado. 

Ao mesmo tempo em que é útil a manutenção desse ideal de moralidade a prostituição 

assusta pelo convívio próximo, e por ser capaz de atrair moças incautas, ingênuas e 

fracas. 

 

O perigo da prostituição regrava o comportamento das mulheres honestas que 

“deveriam ser guardiãs do lar, ter a procriação como meta e a fidelidade como guia”
90

. 

A prostituição colocava em risco a moral das mulheres, além é claro de representar uma 

contaminação física, já que no período estudado por Nélia Santana tinha-se medo 

também da contaminação física por meio de doenças sexualmente transmissíveis
91

. 

 

Segundo Alberto Heráclito, mesmo as reformas urbanas tendo atingido a Bahia, não se 

pode dizer que ela assumiu as ideias de liberdade, continuava-se a conviver com a 

tradição e a modernidade, se mostrando uma sociedade muito resistente em aceitar a 

participação das mulheres de elite na vida pública. Quanto às pobres, “[...] a fragilidade 

da economia muitas vezes exigia das mulheres o trabalho fora do lar [...]”, e nesse caso 
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“[...] era necessário prepará-las para que não fossem presas fáceis dos perigos que 

rondavam a honra e a castidade femininas”
92

. 

 

A imprensa baiana das primeiras décadas do século XX, ao falar sobre as prostitutas, 

acusava-nas de ameaçar a saúde das famílias física e moralmente. O perigo da 

prostituição era recorrente. Nessa sociedade que considerava o meretrício perigoso para 

a honra das mulheres e buscava de todas as formas controlá-lo para evitar a 

contaminação moral, o lenocínio
93

 era ainda mais condenável, visto que na opinião da 

empresa, de organizações de senhoras honestas entre outros defensores da moral 

feminina, os homens culpados por esse tipo de crime se aproveitavam de lares 

destruídos e fragilizados e atiravam à prostituição mulheres e meninas
94

. 

 

 Meninas que se tornaram presas fáceis para os homens que exploravam a atividade 

sexual, ou tinham sido expulsas desses lares por serem “impuras”
95

.  O contexto era de 

pobreza e a família estava constantemente ameaçada de dissolução, justamente por isso 

os valores morais tinham que ser ressaltados para que se evitasse a degradação em meio 

a uma atmosfera propícia
96

 

 

Se a pobreza ou novas oportunidades profissionais levavam as mulheres a 

ocupar o espaço público, era necessário protegê-las dos virtuais perigos da 

rua, através da educação moral que reforçasse valores como virgindade e 

respeito à família.
97

 

 

Ao pesquisar processos-crimes de mulheres desvirginadas, seduzidas e estupradas em 

Feira de Santana, entre os anos de 1960 a 1979, Maria Carolina da Silva, percebe que os 

ideais moralizadores acerca da virgindade feminina estão presentes nesta sociedade. 

Algumas moças por ela encontradas nos primeiro processos confiavam à mãe, à irmã ou 

a uma amiga mais íntima a situação de desvirginada, e a partir do momento em que o 

homem não aceitasse casar a Justiça era procurada, para que ocorresse “o 
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restabelecimento de sua honra através do casamento a fim de não serem classificadas 

como desonradas e desonestas e não terem, como único caminho a seguir, a 

prostituição, que as marginalizava da família e da sociedade”
98

. 

 

É importante ressaltar que as mulheres não eram passivas frente a essa situação, no 

entanto, os homens utilizavam-se sim de estratégias para realizar os desvirginamentos. 

Vivendo em uma sociedade com resquícios patriarcais fortes esses homens separavam a 

noção de formação de família dos prazeres temporários, as mulheres que desvirginavam 

fora do casamento não seria a mesma com quem iriam se casar. Neste sentido as 

mulheres pobres e as empregadas domésticas foram às vítimas mais constantes dos 

desejos masculinos
99

. 

 

O perfil das vítimas encontradas por Maria Carolina da Silva, em Feira de Santana 

coincide com aquelas encontradas nos processos pesquisados por Ferreira Filho. Essas 

mulheres eram na sua grande maioria pobres e empregadas domésticas e por mais livres 

que fossem sexualmente, consideravam as promessas de casamento a elas feitas como 

um meio de não se sentirem excluídas em uma sociedade que aponta o lar como um 

lugar correto da mulher
100

 Nesse jogo de interesses elas acabavam sofrendo as 

consequências de uma sociedade que acreditava que uma mulher seduzida 

impossibilitada de casar encontraria um destino quase certo pela frente - à 

prostituição
101

.   

 

Os julgamentos científicos acerca da honestidade das mulheres por muito tempo 

basearam-se na conservação ou não do hímen, para as mulheres solteiras. No entanto, a 

partir da década de 30 do século XX, certa geração de médicos e juristas começou a 

ligar as preocupações excessivas com a virgindade com o atraso nacional. Essa elite 

profissional poderia seguir se preocupando com o atraso nacional, mas os grupos 

tradicionais
102

 e populares de Feira de Santana não estavam preocupados com o avanço 
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do país, e sim com a satisfação que teriam que a dar a seus parentes, amigos e 

vizinhos
103

. 

 

Assim, quando suas filhas eram defloradas, seduzidas
104

, estupradas ou raptadas às 

famílias feirenses em sua grande maioria pobres que viveram e se envolveram em 

“conflitos sexuais” entre 1940 e 1960, não se privaram de procurar a Justiça para exigir 

a “limpeza da honra” de suas filhas através do casamento, para não se tornarem faladas 

perante a sociedade e no âmbito ainda maior, para que se livrassem do “estigma da 

prostituição”, que naquela sociedade representava uma terrível ameaça. 

 

Ao procurar a Delegacia da cidade de Jacobina para denunciar Valdemar de tal por ter 

seduzido e raptado sua filha menor, Carmelita, a levando para a cidade de Feira de 

Santana, a senhora Alice Rocha da Silva queria a reparação do crime de sedução sofrido 

por sua filha, que na opinião dela teria sido enganada por Valdemar. Ao procurar a 

Delegacia e a Justiça Dona Alice seguia uma regra, cobrar do sedutor o casamento, já 

que era uma maneira de minimizar perante a sociedade os estragos causados pelo 

desvirginamento
105

. 

 

Após tomarem conhecimento do suposto defloramento de uma jovem, pais, 

parentes, vizinhos e amigos se mobilizam em prol de uma carga 

compartilhada: levar o deflorador a reparar o mal feito à donzela, mediante o 

casamento com a mesma
106

. 

 

Como afirmou Alberto Heráclito, as vítimas dos crimes sexuais nem sempre eram 

passivas
107

. O depoimento da menor Carmelita é muito esclarecedor neste sentido. Ela 

afirma que conheceu Valdemar num baile de micareta e pediu a ele que lhe levasse até 

Feira de Santana ou Salvador. Inicialmente, o acusado negou a carona, mas a vítima 
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insistiu ao afirmar que não suportava mais as constantes brigas com a mãe, pois a 

mesma não a deixava frequentar as festas e nem escolher suas próprias amizades
108

. 

 

Ao ser questionada sobre quem havia tirado sua virgindade, Carmelita afirma que, para 

conseguir a carona, enganou Valdemar sobre sua condição de virgem. Chegando a Feira 

de Santana, este procurou ter relações sexuais com ela e só neste momento ela contou a 

verdade. Ainda segundo Carmelita, Valdemar então desistiu do seu intento, pois não 

queria ter responsabilidades para com ela. No entanto, foi à própria jovem que afirmou 

que queria manter relações com ele e que não o ia culpar por isso. O réu, segundo ela 

lhe prometeu casamento depois do desvirginamento, mas ela se recusou a aceitar
109

. 

 

Neste caso é perceptível que a menor Carmelita não foi enganada como procurou 

demonstrar sua mãe. Muito pelo contrário, foram as divergências com ela que fizeram 

com que a menor fugisse de casa por livre e espontânea vontade. Assim, apesar das 

regras morais incidirem sobre essas mulheres, algumas se posicionam contra essas 

imposições sociais.  

 

Mesmo que Carmelita tenha escolhido seguir para Feira de Santana com Valdemar, a 

decadência até a prostituição era eminente aos olhos da mãe e da Justiça. Por isso 

Carmelita fora questionada se ao chegar a Feira de Santana se hospedou numa pensão 

de família ou numa pensão de meretrizes, essa por sua vez negou estar morando numa 

pensão de prostitutas. A resposta de Carmelita evidencia que mesmo tendo optado por 

perder a virgindade fora do casamento não tinha a intenção de se prostituir, somente por 

que não era mais virgem.  

 

Firmino Evangelista Custodio foi outro familiar preocupado com a desonra de sua filha 

que procurou a Justiça. O acusado era namorado da vítima e não foi encontrado pela 

Justiça para ser interrogado. Após a denúncia o próprio pai desaparece assim o processo 

se finda sem uma conclusão conhecida
110

. Maria Carolina percebeu que na Feira de 
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Santana dos anos 60 as famílias de classe média procuravam resolver esses casos de 

crimes sexuais internamente, para evitar o escândalo público
111

. É bem verdade que esse 

não era o caso da família de Firmino que era um simples lavrador analfabeto, mas nada 

impede que, depois da denúncia ele tenha tentado amenizar a situação e tenha resolvido 

o conflito entre a família e o sedutor sem procurar novamente a Justiça. 

 

O medo da prostituição e da decadência após o defloramento na sociedade feirense 

torna-se evidente ao analisarmos dois processos crimes: um de Posse Sexual Mediante 

Fraude e outro de estupro/rapto. No primeiro caso, a Justiça foi procurada pela mãe da 

vitima. Ela pedia que providências fossem tomadas acerca do defloramento de sua filha, 

praticado como em outros tantos casos sob promessa de casamento. Nas palavras da 

autora da ação   

 

Vinha a esta subdelegacia a queixar-se e pedir uma providência contra 

Justiniano Moreira Bispo, por ter o mesmo sob promessa de casamento 

abusado da fraqueza de sua filha Amália Senhorinha menor com dezesseis 

anos de idade, desvirginando a e para que não fique impune um crime desta 

ordem e na prostituição sua dita filha ela declarante procurou essa 

subdelegacia para queixar-se
112

. 

 

Para a mãe dessa menor, caso o casamento não ocorresse, a menina teria um destino 

certo: a prostituição. Do mesmo modo no ano de 1942, Pedro Rodrigues, pai da menor 

Maria Filomena Rodrigues, procurou a Justiça para denunciar o próprio genro. Segundo 

ele, sua filha, que era menor de idade fora estuprada e raptada por João Ferreira de 

Almeida. Este, se aproveitando da condição de cunhado da vítima a teria estuprado com 

promessas de casamento e, depois raptado a menor, ficando três dias com ela no 

mato
113

. 

 

A denúncia do pai da menor acusava João de estupro, mas o que é sabido é que o auto 

de corpo de delito nega que tenha havido violência no defloramento. No depoimento da 

menor ela afirma que foi estuprada e que após o crime recebeu a promessa de 

casamento por parte de João. No entanto, não é possível saber se o réu realmente casaria 
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com a vítima, visto que ficou claro que João já era casado religiosamente com a irmã de 

Maria Filomena. 

 

No seu depoimento, o pai da menor afirma “para que não fique impune um crime desta 

ordem e prostituída sua dita filha, procurou esta delegacia para dar a presente 

queixa”
114

. As perguntas da Justiça dirigidas a vítima e as testemunhas seguem uma 

mesma linha, questionando se a vítima já teria tido a honra detratada antes do fato. E, 

como foram categóricos em afirmar que a menina era mesmo “honrada”, foi pedido à 

prisão preventiva do réu. 

 

A preocupação com a decadência para a prostituição não parte só do pai, ao pedir a 

prisão preventiva do réu o relatório judicial apresenta o mesmo receio: 

 
Represento portanto as dignas autoridades jurídicas desta comarca, a 

conveniência da prisão preventiva de João Ferreira de Almeida, afim de que, 

seja evitado o registro de crimes deste calão e a prostituição de menores 

infelizes como é Maria Philomena Rodrigues
115

. 

  

Quatro anos mais tarde, a Justiça convoca novamente as mesmas testemunhas e todas 

são contundentes em afirmar que após o ocorrido a menor torna-se prostituta. Francisco 

Fellipe Santiago afirma que “a ofendida está atualmente na prostituição”, Leôncio 

Ferreira da Silva diz a respeito de Maria “que atualmente está na prostituição, tendo 

abandonado o lar católico”, assim como Braselino Lima, o qual afirmou “que a menor 

procedia antes disso, corretamente estando atualmente na prostituição”
116

. 

 

As evidências encontradas acerca da prostituição de Maria Filomena partem das 

testemunhas e em nenhum momento do processo há uma confissão da vítima. Mesmo 

que a prostituição fosse um fato verídico, há inúmeras variáveis que possa tê-la levado a 

esse estágio que não a perda da virgindade.  Ela pode ter escolhido o caminho da 

prostituição por livre e espontânea vontade ou simplesmente ter sida expulsa do núcleo 

familiar, mas no processo não a confirmação disso. O que importa de fato evidenciar, 

neste caso é que a prostituição pode ser um dos destinos de mulheres defloradas, não 
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porque o fato de não ser mais virgem culmina imediatamente na prostituição, mas pelo 

tratamento destinado a este fato por toda a sociedade. 

 

Para além das questões morais que afligiam a sociedade feirense, existiam entre as 

mulheres seduzidas ou defloradas e seus namorados um acordo sigiloso, no qual as 

mulheres cediam à relação sexual em troca da promessa de casamento. Não que elas não 

pudessem desejar a relação, mas a sociedade da época era cruel com aquelas que 

perdiam a honra antes do casamento. Os próprios noivos deixavam de acreditar na 

honestidade dessas mulheres, após a perda da virgindade relações duradouras eram 

findadas em decorrência da desconfiança masculina de que a qualquer momento 

pudessem ser traídos já que a namorada não era mais virgem
117

. 

 

Em três processos analisados entre os anos de 1940-1960 sendo dois deles de sedução e 

um de defloramento essa recusa de noivos ou namorados de se casarem mesmo após um 

longo relacionamento se torna evidente. No primeiro caso de defloramento ocorrido em 

1940, o pai de Isabel Guimarães Dias procura a Justiça para denunciar o namorado a 

nove meses de sua filha por tê-la desvirginado com promessas de casamento, e se 

recusado a casar retirando-se da cidade
118

.  

 

Para livrar-se da acusação, Braselino Almeida afirmava que Isabel já não era mais 

virgem quando mantiveram relações sexuais. Segundo ele, Isabel já teria tido outro 

namorado, que seria o desvirginador. Ele próprio, antes de manter relações sexuais com 

ela se certificou com o dedo que ela não era mais “honesta”
119

. 

 

No segundo caso, agora de Sedução, ocorrido entre 1958 e 1959, Domingos Fortunato 

da Silva denúncia Honório Gonçalves Almeida por ter desvirginado sua sobrinha, 

Valdete de Lima Cruz, de quem era noivo há dois anos. Prometendo casamento, 

Honório a desvirginou e depois disso, passou a não ir à casa da vítima. Ao ser 

inquerido, Honório afirmou que precisou viajar a trabalho, mas que antes disso 

descobriu que a vítima já tinha sido desvirginada por um namorado anterior. O 

depoimento das testemunhas a favor de Valdete leva a Justiça a entender que Honório 
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foi realmente o culpado. No entanto, constou-se no processo que a vítima já era maior, 

quando do ocorrido
120

. Este foi mais um caso em que após o desvirginamento o noivo 

recusou-se a casar e como no primeiro caso procura descaracterizar a vítima, apontando 

outro homem como desvirginador.  

 

No terceiro e último caso, a viúva Rosa Alves de Cerqueira acusa Sinfrônio Santana de 

Abreu noivo oficial de sua filha de com ela manter conjunção carnal com promessa de 

casamento. O relacionamento dos dois era de mais de um ano e, durante todo o 

relacionamento, ele costumava viajar para Itabuna. Mas numa dessas viagens, Nair se 

mostrou muito chorosa e ao ser questionada, acabou por confessar que fora deflorada 

pelo noivo. Primeiro, a mãe buscou saber do noivo quando realizaria o casamento e por 

este demorar a se decidir, e na opinião dela arranjar desculpas para adiar a cerimônia, 

não fazendo as devidas reparações do seu erro, resolveu procurar a justiça
121

. 

 

O que difere de todos os casos até aqui dispostos é o final dessa história.  Sabe-se que a 

moral da sociedade feirense prezava pela mulher que se mantivesse virgem até o 

casamento, preservando assim a honra da família. Assim, com a pressão da família e da 

intervenção judicial Sinfrônio decide se casar e com isso o processo é arquivado.  

 
Sinfrônio Santana de Abreu resolveu fazer a reparação do crime pelo 

casamento e que este casamento já se concluiu conforme certificação. 

 

Outros tantos como esse talvez tenham se repetido, mesmo que a sociedade da época 

exigisse a manutenção da virgindade. Mesmo que a desconfiança masculina em relação 

a uma vida sexual ativa antes do casamento fizesse com que os próprios desvirginadores 

colocassem à prova a honra dessas mulheres, houve aqueles que fugiram a regra: 

homens ou mulheres, os primeiros se casando com mulheres não virgens e as últimas 

escolhendo outra vida que não fosse à de casada, optando por manter uma vida sexual 

ativa antes do casamento ou mesmo se prostituindo.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Assim como várias cidades brasileiras, Feira de Santana passou por reformas urbanas na 

primeira metade do século XX. Tentava-se mudar a configuração da cidade e também 

os seus costumes. Simultaneamente as mulheres de elite começam a desfrutar do direito 

de frequentar o espaço público, seja para trabalhar ou divertir-se. O dilema era que o 

pensamento da época visualizava grandes perigos para esta mulher, que frágil e indefesa 

não saberia como se comportar em um ambiente já frequentado por homens e por 

mulheres tidas como desonestas, seja por apresentar um comportamento destoante, 

bebendo, brigando e expressando sua sexualidade fora do casamento, ou mesmo se 

prostituindo.  

 

As moças não poderiam ser obrigadas a conviver com tais comportamentos por isso a 

Justiça, a polícia e as famílias procuraram estabelecer as diferenças, demarcando os 

espaços. Essa prática perdurou após 1960, visto que no ano de 1963, algumas meretrizes 

ainda continuavam a receber ordens de despejo por parte da polícia de uma área 

tradicionalmente conhecida como espaço de brigas e encontros sexuais mal vistos pela 

sociedade. 

 

Nas fontes com as quais lidei para discutir o segundo capítulo deste trabalho foi 

perceptível à existência de práticas comuns, mas também de situações diferenciadas. As 

semelhanças são as promessas de casamento antes da relação sexual
122

. Após a 

ocorrência, somente uma das fontes aponta para uma conversa com o desvirginador 

antes da procura judicial e como este, apesar de não se recusar a casar, protelava a data 

do matrimônio, a mãe da vítima procurou a Justiça. Apesar das fontes não apontarem 

nitidamente que houve uma pressão por parte da família sobre o deflorador, é possível 

avaliar que, numa sociedade que prezava pela moral das moças, o escândalo público era 

somente um último recurso. 
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Ao receber a denúncia, fazia-se o enxame de corpo de delito, para a comprovação do 

crime, sendo que em todos os casos foi confirmado o desvirginamento. O outro passo 

era a convocação das testemunhas, essas, por vezes, se mantiveram neutras, outras vezes 

apontaram um comportamento inadequado das vítimas, o que acabou por ajudar o réu. 

Outros, porém ajudaram as vítimas ao afirmar que nunca tinham ouvido falar nada que 

desabonasse o seu perfil de honesta.  

 

Somente em um dos casos analisados houve casamento comprovado e em outro caso o 

pai da moça desaparece após a denúncia e o episódio é encerrado, podendo-se supor que 

talvez os fatos tenham sido resolvidos entre a própria família. Ao fazer a denúncia, os 

pais e mães queriam que o acusado reparasse o erro através do casamento, sendo que em 

dois processos específicos os denunciantes afirmam ter medo da prostituição que poderá 

assolar suas filhas, caso o casamento não seja realizado. E, por fim, somente em um dos 

acontecimentos as testemunhas afirmam, com certeza, que a vítima tornou-se uma 

prostituta.  

 

Todas as vezes que a Justiça foi procurada, os pais colocam suas filhas como vítimas de 

homens mal intencionados que queriam aproveitar-se da inocência das mesmas. Mesmo 

no caso em que vítima admite claramente que o defloramento aconteceu por sua livre e 

espontânea vontade, a denúncia é feita sob a alegação de a moça ter sido enganada. Não 

se podia admitir que suas filhas quisessem praticar o ato sexual antes do casamento sem 

terem sido iludidas. Pois, se mesmo aquelas que afirmavam terem sido seduzidas já era 

difícil convencer a Justiça, admitir ter se entregado por vontade própria era praticamente 

provocar a absolvição do réu.  

 

A Justiça evidentemente queria evitar a desonra das moças, por isso se empenhava na 

investigação quanto à honestidade das meninas. As perguntas a elas e às testemunhas 

dirigidas buscavam traçar o seu perfil moral e se, nessa busca, aparecessem fatos que 

desabonassem a vítima, ela perderia toda a credibilidade, passando de uma vítima a ser 

protegida para o grupo daquelas que precisavam ser isolada devido à situação de 

imoralidade em que se encontrava.  

 



46 

 

Aqui se discutiu o enquadramento de mulheres feirenses em tipificações bem como a 

separação desses grupos, através do controle de meretrizes e da virgindade das moças de 

família. As fontes disponíveis, tanto os processos-crimes quanto os jornais que 

abrangem o tema são vastas e podem propiciar fazer uma análise mais detalhada em um 

trabalho posterior podendo descobrir outras evidências que apontem, por exemplo, a 

visão das mulheres sobre este controle ou mesmo o motivo que as levaram a decadência 

moral e∕ou a prostituição mesmo conhecendo o a tratamento que era dirigido para 

mulheres que mantinham este comportamento. 
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LISTA DE FONTES 

 

 

Lista de Fontes do CEDOC-UEFS 

 

 

 

 

N Caixa estante subsérie Ano 

1916 93 04 Habeas Corpus 

Preventivo 

1958 

2056 99 04 Habeas Corpus 

Preventivo 

1963 

1604 85 03 Favorecimento 

da Prostituição 

1948 

438 24 01 Corrupção de 

Menores 

1951-1958 

205 10 01 Defloramento 1941 

2204 106 04 Posse Sexual 

Mediante 

Fraude 

1942-1947 

1238 68 03 Estupro-Rapto 1942- 1947 

2255 109 04 Defloramento 1940 

962 55 02 Sedução 1958-1959 

1989 95 04 Sedução 1949-1958 
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Lista de Fontes CASA DO SERTÃO 

 

 

FOLHA DO NORTE. A mulher e o Trabalho. Feira de Santana, 06/01/1940, Número 139 

 

 

 

 Listas Fontes Penais 

Código Penal Brasileiro. Capitulo II. Da Sedução e da Corrupção de Menores 

Código Penal Brasileiro. Capitulo V. Lenocínio e do Tráfico de Mulheres   

Código Penal Brasileiro. Capitulo V. Lenocínio e do Tráfico de Mulheres. Art. 23 
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