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CONTRADIÇÕES, AMBIVALÊNCIAS E RESSIGNIFICAÇÕES DAS 
CONVENÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE EM JACOBINA-BA ( 1930-
1960) 

Ricardo dos Santos Batista1 
  

Contexto 

O espaço urbano pode tornar-se um lugar privilégiado para as análises das relações de 

gênero e sexualidade. O “público”, especificamente, é um verdadeiro palco para a protagonização 

de tramas, vivências, experiências, tanto masculinas quanto femininas ligadas à prostituição, 

revelando disputas ideológicas, políticas e conflitos diversos, que  revelam-se à luz somente à partir 

das questões e anseios lançados pelo pesquisador . Dessa forma, as considerações aqui traçadas 

fazem referência a um contexto urbano específico, a cidade de Jacobina-Bahia, nas décadades de 

1930 a 1960, mas que é exemplo de  processos múltiplos, que ocorreram e ocorrem em espaços e 

temporalidades diversos, inclusive no contexto atual, de certo sob nova roupagen.  As convenções 

de gênero e sexualidade  ainda são fruto de discussões que envolvem conceitos como moralidade, 

moralização e moral.2 

 Para as reflexões que aqui serão feitas, foram utilizadas fontes históricas como o jornal O 

Lidador, períodico que circulou na cidade de Jacobina e informava noticias sobre o cotidiano, além 

de servir de aparelho ideológico da elite jacobinense, disseminando idéias sobre a cidade e os ideias 

de modernidade que almejavam transformar em realidade; o Código de Posturas Municipal, que 

estabelecia normas para uma organização da cidade, quase nunca respeitada pela população; 

processos-crime do Fórum Jorge Calmon, nos quais é possível observar os conflitos e as 

contravenções ligadas às convenções de gênero e sexualidade na figura de prostitutas e moradores 

do bairro do meretrício; além de relatos orais, que oferecem uma compreensão mais aproximada da 

perspectiva dos sujeitos sociais inseridos nos processos que aqui se pretende compreender.   

O  conceito de poder elaborado por Michel Foucalt, no primeiro volume da História da 

Sexualidade é relevante para essa  análise, porque abre janelas para a observação de uma série de 

instrumentos biopolíticos que agiam na tentativa da cristalização das identidades de gênero, dos 

comportamentos, da conduta sexual (através do jornal, do rádio, das leis municipais) e, ao mesmo 

                                                           
1  Mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia. kadobatista@hotmail.com. 
2  BATISTA, Ricardo dos Santos. Lues Venerea e as Roseiras Decaídas: Biopoder e convenções de gênero e 
sexualidade em Jacobina-BA (1930-1960). Dissertação de Mestrado.. Salvador: UFBA, 2010. p. 16. 
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tempo, declara o poder que os indivíduos (prostitutas e garimpeiros) possíam,  ressignificando, 

contradizendo essas normas e dando origem a novas formas de masculinidade e feminilidade.3  

A abolição da escravidão e a  proclamação da República vieram a contribuir para que as 

elites locais idealizassem um “novo país”, assim como uma nova Bahia. Almejando alcançar os 

padrões desenvolvidos pelas grandes cidades européias, o início do século XX foi marcado pelo 

utópico desejo de uma modernização, na qual as ruas fossem alargadas, hábitos sociais fossem 

modificados e aspectos que remontavam o passado colonial fossem banidos. Contudo, Salvador, e 

as diversas outras cidades que compunham o Estado, encontravam-se distantes de se tornarem 

“modernas”, passavam por um momento de crise econômica agravado na década de 1930.4  

Jacobina se enquadrava nesse contexto, contudo, convidava as pessoas a fugir da crise, 

respirar seus bons ares, a enriquecer-se a partir da atividade garimpeira que recentemente havia sido 

reabilitada e, da mesma forma, contribuir para o tão almejado avanço e progresso da cidade. Junto 

com garimpeiros diversas mulheres lançaram-se a caminho de Jacobina. O bairro do meretrício, 

também denominado como Pilunga, passou a ser habitado por elas e frequentado por homens das 

mais diversas classes sociais. A interlocutora nomeada aqui como F., afim de preservar sua 

identidade, e que frequentava  o Pilunga, revelou: 

Vinham de Fortaleza, vinham do Crato-Ceará, vinha de Juazeiro da Bahia, 
Salvador, de lugar de mulher de língua diferente que eu nem sei, não me lembro 
nem sei chamar o nome desse povo. Fala diferente, não é todo mundo que 
entendia como era a fala delas. (...) Umas mulheres branca, bonita. Bonita de 
perna e tudo. A gente via que era de outro lugar, não era daqui do Brasil não.5 
 

 Entre 1930 e 1960 era muito comum que mulheres, inclusive estrangerias, viessem para 

Salvador e percoressem o interior da Bahia, desenvolvendo a atividade meretrícia. Nessas idas e 

vindas, podiam se estabelecer em Jacobina por alguns dias. O surgimento de uma casa de 

prostituição de luxo (denominada “Galeão”), foi de grande relevância para que isso ocorresse. 

Na efervescência da chegada de novos moradores, nas relações, organizações e 

reorganizações de espaços de sociabilidades, a luta entre o “moderno”  o “atrasado”6  ocorria, 

                                                           
3 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da Costa 
Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 18. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2007. p. 156, 104. 
4 Para mais informações cf. LEITE, Rinaldo César Nascimento. E a Bahia civiliza-se: idéias de civilização e cenas de 
anticivilidade em um contexto de modernização urbana (Salvador, 1912-1916). Dissertação de Mestrado. Salvador: 
UFBA,1996  e SAMPAIO, Consuelo Novais. Poder e representação: o Legislativo da Bahia na Segunda República, 
1930-1937. Salvador: Assembléia Legislativa. Assessoria de Comunicação Social, 1994. p. 41-42. 
5 F.. Relato oral em 14/01/2010. 
6 E aqui se inclui a prostituição, já que os setores conservadores da sociedade consideravam a atividade meretrícia como 
o motivo primordial para a desarticulação das famílias, o fim da moral e porque não dizer, da ordem social.  
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envolvendo homens e mulheres, e caracterizando a cidade como território de disputa em alguns 

momentos, de negociações em outros, de desrrespeito às leis e repulsa a identidades que não 

correspondiam necessariamente ao exigido pela elite. 

As mulheres na cidade 

O Lidador foi um dos maiores instrumentos utilizados na tentativa de promover um “ideal” 

de sexualidade feminina que servisse deexemplo para as moças jacobinenses. Havia normas de 

conduta específicas, que classificavam a mulher em polaridades completamente distintas, 

reproduzindo o modelo convencional de “santas” e “putas”. A forma como as mulheres ocupavam o 

espaço urbano era decisiva nessa classificação, visto que verdadeiras fronteiras simbólicas eram 

estabelecidas. As chamadas constantemente de decaídas e mundanas enfrentavam uma série de 

imposições e, até mesmo o horário em que deveriam circular na rua era pré-estabelecido pela lei. 

Em junho de 1940, foi publicado um edital que, entre várias restrições, proibia a presença de 

“mundanas” na rua antes de dez horas da noite.7 Muitas as moças consideradas “decentes” 

preocupavam-se com a sua imagem e respondiam em concordância como edital. Segundo a 

interlocutora Terezinha Mascarenhas de Souza Lapa, essas mulheres permaneciam no alto da 

Missão8 apenas até às 10 horas da noite, com receio de ficarem faladas: 

E também não era permitido a gente ficar [até] mais de dez horas na rua. Tava na 
missão, quando dava 10 horas a gente vinha porque lá as prostitutas do cabaré né? 
Elas iam pra lá e então a gente pra não se misturar com elas. Aí a gente saia e elas 
entravam, já sabia né? A aquela vida de mulherio, de cabaré né? 9 
 

Acredita-se na preocupação que mitas moças possuíam em não ficar “faladas”, mas, como 

será possívelobservar abaixo, é muito provavel que, na prática, não houvesse uma separação nítida 

entre a hora em que as prostitutas frequentavam determinados ambientes.  

Uma das muitas estratégias utilizadas com o objetivo de diferenciar as mulheres daquela 

cidade era a propagação de restrições sobre o corpo feminino. Aqui, é necessária uma atenção ao 

                                                           
7 O Lidador, nº 334 de 16 de Junho de 1940. (Edital) p. 4. 
8 Este era um local de sociabilidade entre os jacobinenses. Trata-se de uma praça, localizada no ponto mais alto do 
bairro da Missão. 
9 Terezinha Mascarenhas de Souza Lapa. Relato oral em 13/10/2010. 
Para informações complementares sobre o receio que as mulheres tinham de ficar faladas, cf. VASCONCELOS, Vânia 
Nara. Evas e Marias em Serrolândia: Práticas e representações sobre as mulheres em uma cidade do interior (1960-
1990). Dissertação de Mestrado, Salvador: UFBA, 2006. Especificamente no primeiro capitulo, a autora analisa a 
realidade de mulheres que transitavam entre as imagens de Evas e Marias e a preocupação que havia com o 
comportamento, pelo receio dos comentários dos habitantes de Serrolândia (município que foi desmembrado de 
Jacobina em 1962, e conservava, portanto, diversas semelhanças com a sociedade estudada). 
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corpo como portador de significado, mediado por sistemas de sinais culturais.10 A matéria intitulada 

Como se conhece as mulheres pelo andar, publicada nO Lidador em 1934, ilustra bem este fato: 

(...) A mulher que bate com os tacões, tem um gênio que nem o demônio lhe 
resiste (...) A que anda com a cabeça cahida, olhando para o chão, está disposta 
sempre a enganar toda a família (...) A que se balanceia, para um e outro lado, não 
conhece a modéstia nem ao menos pelo avesso – A que pela rua vae mirando a 
cauda do vestido, os pés, as mangas, e a ponta do nariz entornando a vista, é 
presumida e não serve pra nada. – A que anda simplesmente, e só olha quando 
necessário, sem fixar demasiadamente, e que não anda depressa nem devagar, nem 
direita nem curvada, nem leva no vestuário muitos enfeites, nem dá gargalhadas 
na rua, nem vae tão séria que assuste, nem tão alegre que faça rir, é modesta, 
dócil, delicada pundonorosa e honesta. Finalmente, é uma mulher as direitas. 
(Ramalho Ortigão)11 
 

A necessidade de que a mulher qualificada com “as direitas” vigiasse o seu comportamento 

no espaço público, não usando enfeites em demasia, decotes, portando-se sóbria e modestamente, 

era uma forma de diferenciá-la das prostitutas.  

A valorização de um comportamento feminino retraído não se coaduna com as conquistas 

alcançadas pelas mulheres no início do século XX. A imagem da mulher ideal, submissa ao homem 

e inteiramente dedicada aos afazeres domésticos, entrou em decadência em muitos lugares do 

mundo, e também no Brasil, com as transformações industriais decorrentes da chegada do século 

XX.12 Albuquerque Júnior classifica esse processo como uma feminização da sociedade brasileira, 

que teria se iniciado com a Abolição da escravidão e se intensificado com a Primeira Guerra 

Mundial. De acordo com ele, os discursos masculinos falavam, com temor, de um alastramento 

feminino pela sociedade, trazido pela supressão de fronteiras entre etnias e raças; pelo progressivo 

acesso, ao mundo da política, de parcelas da sociedade antes excluídas; e pela necessária ampliação 

do espaço social para a inclusão de novos grupos, que emergiam com maior influência e poder — 

operários e mulheres, dentre outros.13 Todos esses fatores teriam contribuído para a perda 

progressiva de valores, sociabilidades e sensibilidades descritas como patriarcais. Em Jacobina, as 

mudanças provocadas pelo garimpo podem ter impulsionado uma ocupação mais efetiva do espaço 

urbano por parte das mulheres. 

                                                           
10 PORTER, Roy. A história do corpo in BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Unesp, 
1992. 
11 O Lidador, nº 61 de 02 de Novembro de 1934. (Como se conhece a mulher pelo andar) p. 3. 
12 RAGO, Margareth. Os Prazeres da noite: prostituição e códigos da sexualidade em São Paulo (1890-1930). 2. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 
p. 58. 
13 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. Nordestino, uma invenção do falo: uma história do gênero masculino 
(Nordeste – 1920/1940). Maceió: Edições Catavento, 2003. p. 32. 
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As prostitutas causavam desconforto porque eram representadas como a personificação da 

sexualidade insubmissa, e com seu poder de sedução poderiam levar muitos homens para uma vida 

de exageros e irresponsabilidade.14 Opondo essa imagem à de uma mulher recatada, e submissa, 

observa-se que o jornal, assim como o rádio e  os interesses de um grupo social dominante, tentava-

se difundir uma idéia generalizada de repulsa às prostitutas, como se todos os moradores da cidade 

devessem e, mais, de fato, estigmatizassem essas mulheres.15 Contudo, a partir da documentação 

analisada, é possível perceber uma série de ressignificações, ambivalências que demonstram a 

contradição. Muitas prostitutas estabeleciam laços de solidariedade, agiam de forma complexa, com 

atitudes que não podiam rotulá-las dentro dos padrões sociais vigentes. 

Descrita por O Lidador como roceira, Joana dançava numa festa em uma noite de julho de 

1937, quando de repente sentiu a mão de um rapaz escorregar pelo seu corpo. Essa atitude 

despertou uma verdadeira fúria na moça, que no mesmo instante ouviu o jovem se gabar do feito 

junto aos amigos. Então, ela dilacerou a orelha do rapaz com uma faca de cortar mandioca. 

Sentindo-se vingada por tamanha ousadia, exclamou: “tu vio seu?... agora bula com moça”.16 Esse 

conflito exemplifica como eram difusas as relações em torno do comportamento feminino. Ao 

mesmo tempo que buscava resguardar sua honra, agia violentamente, destoando do comportamento 

“ideal”. A dupla interpretação que se pode fazer a respeito da ação de Joana demonstra que, apesar 

dos esforços para uma classificação dicotômica decente/prostituta, as mulheres não se restringiam a 

ocupar esses dois espaços. Elas transcendiam os discursos médicos sobre saúde sexual, a 

normatização policial e os editais de jornal que criavam e recriavam as possibilidades do feminino. 

 

Ambivalência nas convenções de gênero e sexualidade 

 

A região definida como Pilunga era a zona de prostituição jacobinense, a qual não se 

recomendava que mulheres “decentes” frequentassem. Em verdade, não deveriam pisar naquelas 

ruas nem de modo passageiro, era recomendável que mudassem o caminho.17 O complexo 

                                                           

14 SANTANA, Nélia de. A prostituição feminina em Salvador (1900-1940). Dissertação de Mestrado, Salvador: 
UFBA,1996. f. 18. 
15 O Lidador, nº 51 de 24 de Agosto de 1934. (Os cabarets continuam!) p. 1.; O Lidador, nº 322 de 24 de março de 
1940. (Jogos e cabarés) p. 1.; O Lidador, nº 90 de 02 de Junho de 1935. (Educação sexual pelo rádio) p. 4. 
16 O Lidador, nº 193 de 11 de Julho de 1937. (Se todas fizessem assim) p. 1. 
17

 Terezinha Mascarenhas de Souza Lapa. Relato citado. 
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englobava a rua São Salvador, rua do Calango (hoje rua dos Humildes), rua dos Artistas, e, com 

destaque, a rua das Laranjeiras, no centro da cidade. Apesar das evidências de que as prostitutas 

subiam as serras e se estabeleciam em garimpos, como o Itapicurú, o meretrício conquistou um 

lugar específico no âmbito urbano, e recebia constantes críticas de setores da sociedade. Foi no 

Pilunga que as histórias que aqui serão contadas aconteceu. 

O clima predominante no Pilunga era de alegria. Casas particulares, pequenos cafés e 

grandes prostíbulos, todos funcionavam a pleno vapor, incluindo muita música, dança e bebedeira. 

As festas nos diversos cabarés animavam a noite jacobinense e reuniam um grande número de 

homens em busca de diversão e de prazer, após passarem o dia tentando acumular riquezas no 

garimpo. Contudo, as confusões ocorriam com muita frequência. O cabaré de José Alves, situado à 

rua das Laranjeiras, foi palco de conflitos como o ocorrido na noite de 6 de abril de 1948.18  

A presença de policiais era constante naquela área durante os fins de semana. Almir Ferreira, 

convocado para servir o Tiro de Guerra no início dos anos 1950, contou que comumente saía com 

seus colegas de alistamento para fazer rondas no local, e que muitos homens iam beber com más 

intenções, em busca de pessoas para brigar e ferir.19 A orientação que era dada ao militar, visando 

garantir a ordem, contribuiu para que seu olhar estivesse focado sempre no mau procedimento das 

pessoas que costumava chamar de “elementos”.  

A posse de armas funcionava como um símbolo de relevância na representação da 

masculinidade, que era construída não só por meio do relacionamento com as mulheres, mas 

também através de conflitos com outros homens. Mas nem todos os frequentadores do Pilunga 

estavam de acordo com essa conduta. Muitos deles posicionavam-se contra o porte de armas e 

contribuíam com o trabalho realizado pelos militares. Na tentativa de evitar ferimentos e mortes 

entre os presentes, estas pessoas denunciavam aqueles que andavam armados. 

Ainda sobre a ação policial, era comum a existência de relações negociadas entre donos de 

prostíbulos e o instrutor do Tiro de Guerra, conhecido pela população como Preto. Ofereciam-lhe 

um valor em dinheiro e, em troca, o militar designava grupos de policiais para manter a ordem no 

Pilunga. O proprietário da boate Galo Branco, que Almir acreditava ser o melhor cabaré da rua das 

Laranjeiras, foi identificado como um dos adeptos dessa prática. Para além do acordo feito com o 

chefe militar, quando lá chegavam, os recrutas eram recebidos com guaraná, tira-gostos de assado 

                                                           
18 FÓRUM JORGE CALMON. Processo de Lesão Corporal. Réu Raimundo Jerônimo da Silva. Cartório dos Feitos 
Cíveis e Criminais. Processo Avulso. Sem classificação, 1948. 
19Almir Santos Ferreira. Relato em 13/10/2010. 
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de galinha e de carne de porco, e sentiam-se muito à vontade.20 Essa relação garantia que a polícia 

não se voltasse contra os agentes da prostituição e ao mesmo tempo contivesse a ação de 

baderneiros no local, estabelecendo um clima de tranquilidade. 

No tocante às relações de gênero, o caso ocorrido no dia 1 de janeiro de 1951 revela 

complexidade no que diz respeito à prostituição. Por volta de uma e quinze da madrugada daquele 

dia, o soldado Adalberto Francisco Santos patrulhava a Rua das Laranjeiras quando foi solicitado 

pela prostituta Sizaltina Santos para prender Lídio Azevedo, em consequência dos ferimentos que o 

rapaz havia lhe feito. Seguindo para a casa de número vinte e nove da mesma rua, encontraram 

Lídio segurando uma faca e o policial lhe deu voz de prisão.21 Segundo Maria Joventina da 

Conceição, que depôs como testemunha de acusação, Lídio e Sizaltina tornaram-se amantes havia 

poucos dias.22 Apesar de seu depoimento ter sido utilizado na tentativa de incriminar o réu, Maria 

Joventina repetiu informações já fornecidas por outros depoentes que contribuíam para reforçar uma 

boa imagem do rapaz. Ele pouco frequentava o cabaré e não possuía o hábito de se embriagar, ao 

contrário de Sizaltina, que com frequência bebia exageradamente e costumava fazer escândalos, 

tornando-se conhecida por este tipo de comportamento.23  

Já Lídio, afirmou que estava dançando na boate Galo Branco e recusou-se a ficar com a 

mulher. Seguindo para o café da Zefa, atendeu ao pedido de uma moça e deu-lhe uma moeda. Este 

teria sido o motivo pelo qual a meretriz, que o tinha seguido até aquele local, lhe dirigiu 

xingamentos diversos, o “agarrou pela goela”, e o empurrou.24 O depoimento de Lídio entrou em 

contradição quando afirmou não se lembrar ter agredido Sizaltina, devido ao nível alcoólico em que 

se encontrava. Lembrava-se de tudo com tantos detalhes, mas não conseguia lembrar-se do 

momento da agressão? Acredita-se que ele objetivava deixar dúvidas se realmente havia machucado 

a meretriz. Contestou ainda o depoimento de Maria Joventina, afirmando que ela não o viu ferir 

Sizaltina.25 

Uma terceira versão, oferecida pela prostituta, também traz esclarecimentos apesar de não 

ter sido corroborada por nenhuma das testemunhas de defesa nem de acusação. Em depoimento, a 

prostituta afirmou que passava pela rua das Laranjeiras quando Lídio lhe deu ordens para que 

                                                           
20 Idem. 
21 FÓRUM JORGE CALMON. Processo de Agressão Física. Réu Lídio Lopes de Azevedo. Cartório dos Feitos Cíveis 
e Criminais. Processo Avulso. Sem classificação, 1951. f. 4. 
22 Idem, f. 35-36. 
23 Idem, f. 36. 
24 Idem, f. 26. 
25 Idem, f. 36. 
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voltasse para casa. Ela teria respondido que procuraria outro amante e, assim, sofreu agressões.26 É 

possível que a prostituta tenha desenvolvido uma estratégia para não ser responsabilizada, em juízo, 

pelo conflito. Evitando que lhe julgassem baseando-se em sua condição de prostituta, e em todas as 

consequências morais que isso lhe acarretava, a mulher pode ter acentuado a imagem de vítima 

estrategicamente, negando as investidas que fez contra o homem. Afirmou que saiu para procurar o 

pão para sua filha, que todos naquele lugar a odiavam, e que não havia discutido de maneira alguma 

com Lídio.27 Este é um exemplo de como o envolvimento entre homens e prostitutas mobilizava o 

bairro do meretrício, envolvendo homens e mulheres jacobinenses, e ilustra a ação de tantas outras 

mulheres que se utilizavam de táticas variadas contra as estratégias que se voltavam contra elas, 

como o discurso jurídico, nesse caso. 

Apesar de a promotoria ter conseguido comprovar a autoria do crime, o juiz duvidou do 

perigo ao qual a mulher foi exposta. Para ele, o exame de corpo de delito não foi preciso, sem 

descrições do tamanho e profundidade dos ferimentos. Segundo os autos do processo, “Omite-se o 

exame quais os vasos sofreram lesão, e daí a hemorragia interna, a artéria subclávia esquerda, por 

exemplo, se atingida, seria fatal para a vida da paciente caso lhe faltasse imediata intervenção 

cirúrgica”.28 Considerando a desclassificação do crime de lesões graves para lesões de natureza 

leve, e tendo Lídio já cumprido a pena de 4 meses, ele foi solto. Não se pretende forjar uma imagem 

de vítimização, inclusive porque as proprias ações estratégias da meretriz comprovam o seu poder 

de ação. Entretanto, pela condição de prostituta, a agressão foi “minimizada”e o agressor liberto. 

Noutro processo, a meretriz Delmira Emydia da Silva relatou que, na madrugada do dia 25 

de dezembro de 1932, estava em sua residência, à rua da Lama, onde morava com a também 

prostituta Josepha Rodrigues de Jesus. A casa estava aberta em ocasião especial, por ser noite de 

natal e os homens buscarem um local para comemorar. De repente, Sebastião Modesto e Júlio 

Gambôa entraram indo direto à sala de jantar. Delmira os acompanhou para observar o que eles 

desejavam. Sebastião foi à cozinha e voltou de lá com um pau de lenha grosso de madeira 

denominada cassutinga. Seguiu até o quarto onde Josepha dormia com um rapaz chamado Norberto, 

arrombou a porta e deu três pauladas. Delmira descreveu a agressão da seguinte maneira: “a 

primeira [paulada] foi forte e aparentemente criminosa, e as outras duas foram de som fofo”.29 

                                                           
26 Idem, f. 63. 
27 Idem, 63-64. 
28 Idem, f. 68. 
29 FÓRUM JORGE CALMON. Processo de Homicídio. Cartório dos Feitos Cíveis e Criminais. Réus Sebastião 
Modesto e Júlio Gambôa. Cartório dos Feitos Cíveis e Criminais. Sem classificação,1932, f. 5. 
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Enquanto isso Júlio Gambôa caminhou até a cozinha, muniu-se também com um pedaço de lenha, 

voltou para a sala e bloqueou a passagem da porta, no intuito de que ninguém pedisse socorro. Após 

o crime, Sebastião saiu correndo de dentro do quarto, e o seu comparsa o seguiu. Norberto ficara 

caído no chão com a cabeça numa poça de sangue, e Josepha ficou machucada, contorcendo-se de 

dor em cima da cama. Depois de alguns poucos minutos o rapaz faleceu. O seu atestado de óbito, 

que registrava a idade de 20 anos na data do falecimento, acusava “fratura no crânio a cacete” como 

causa mortis.30 Destaca-se a presença constante de jovens nos conflitos do Pilunga. Isso indica que 

muito cedo rapazes e moças transitavam pelo mundo da prostituição, fosse no status de 

frequentadores ou de prostitutas.  

Quando questionados no inquérito sobre o motivo pelo qual Delmira não pediu ajuda para 

evitar o acontecido, os depoentes responderam de forma bastante semelhante. Em determinados 

momentos fica a impressão de que a resposta foi combinada ou até mesmo ensaiada por todos. 

Sabe-se que as falas dos processos criminais passam por diversos filtros, a exemplo da forma de 

escrita daquele que registra o relato. Contudo, é visível o cuidado utilizado para justificar que a 

prostituta não pediu socorro devido à presença de Júlio Gambôa, que a intimidou com o bloqueio da 

porta da rua. Esta versão foi repetida mesmo pelos depoentes que chegaram ao local depois do 

crime.31 Traços da existência de uma rede de sociabilidades emergiam das falas das pessoas, que 

tinham pela mulher se não amizade, um apreço, visto que no dia a dia mantinham uma convivência 

social comum. Delmira era mal vista por alguns devido ao seu status de prostituta. Essa condição, 

associada ao ato de violência que ocorreu dentro de sua casa, poderia contribuir para que ela fosse 

incriminada como cúmplice da morte de um homem inocente. Mas aparentemente havia uma 

tendência entre os depoentes a evitar o seu enquadramento como conivente com tal crime. Esta 

responsabilidade, por outro lado, foi completamente atribuída a Júlio Gambôa.  

Para compreender como os acontecimentos chegaram a tal estágio, é interessante estar 

atento para os motivos que levaram Sebastião a cometer o crime. No depoimento de Josepha, ela 

afirmou que era sua “amásia”, mas que havia uns vinte dias o rapaz havia lhe mandado cuidar de 

sua vida, pois não tinha mais condições de lhe sustentar. Ela foi acolhida na casa de Delmira, e 

naquela noite acordou sob pancadas, depois de ter deitado e dormido com Norberto, ambos 

dominados pelo álcool.32  

                                                           
30 ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DE JACOBINA. Atestados de óbito. 1930 a 1939. 
31 FÓRUM JORGE CALMON, Processo de Homicídio, 1932, f. 14-17. 
32 Idem, f. 4-5. 
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Emerge claramente, da documentação, a presença de ações solidárias entre essas mulheres, 

que se uniam por compartilharem experiências semelhantes. Ajudavam-se mutuamente, assim como 

Delmira fez com Josepha quando esta ficou desprovida do seu sustento. Havia ainda uma relação 

semelhante entre as prostitutas e a população menos favorecida, exemplificada pelo caso da louca 

Maria Fubá. A mulher deu a luz em frente a uma escola e foi recolhida com seu recém-nascido por 

uma “rapariga”.33 

Retornando ao processo contra Sebastião Modesto, a versão que este forneceu para os fatos 

divergia do depoimento de Josepha. Um dos tantos pontos de divergência diz respeito ao tempo em 

que estavam separados. Ele disse que naquela noite participava de um brinquedo localizado em 

frente à residência de Delmira,34 e ordenou à sua amante que procurasse um meio de sobrevivência, 

porque não podia mais lhe sustentar. Momentos depois deu por falta da mulher, e dirigiu-se para a 

casa de Delmira, onde tudo aconteceu.35 

Seriam vinte dias ou apenas algumas horas que separavam o fim do relacionamento de 

Josepha e Sebastião? Estariam eles num processo de separação ou teria sido apenas uma briga entre 

tantas outras que ocorriam nas turbulentas relações que envolviam as meretrizes no Pilunga? Se ele 

tinha recomendado que ela procurasse meios de sobrevivência havia apenas algumas horas, como é 

que o mesmo já sabia que ela tinha ido se abrigar na casa de Delmira? A versão que datava o 

desentendimento de vinte dias favorecia a prostituta, pois este era um tempo suficiente para que ela 

se relacionasse com outra pessoa, sem conservar qualquer responsabilidade sobre uma história que 

já havia chegado ao fim. Por outro lado, a versão de Sebastião explicaria o porquê de ter entrado 

repentinamente, enfurecido, à procura da sua ex-amante. Também não se deve descartar a hipótese 

de que se havia terminado com Josepha há alguns dias, Sebastião poderia estar ainda sofrendo por 

amor, e movido pelo álcool partiu desesperadamente para a casa de Delmira, por não suportar a 

ideia de ver a sua amada junto a outro homem. Por seus atos, Sebastião foi condenado a 30 anos de 

prisão, cumprida na Penitenciária do Estado. E com a divisão de opinião entre os integrantes do Júri 

sobre a cumplicidade de Júlio, o juiz posicionou-se pró-réu, absorvendo-o das acusações. 

Esse crime indica que o ciúme era um sentimento constante no mundo do meretrício 

jacobinense. As paixões não correspondidas e os desentendimentos entre amantes os levavam a 

                                                           
33 O Lidador, nº 77 de 03 de Março de 1935. (A louca Maria fubá teve creança) p. 1. 
34 Entenda-se brinquedo aqui como uma festa. Levando em consideração que o bairro era repleto de casas de 
prostituição, o local onde o brinquedo ocorria também podia ser um prostíbulo. 
35 FÓRUM JORGE CALMON. Processo de Homicídio, 1932. f. 8. 
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cometer verdadeiras loucuras. Isto porque o amor que era sentido por aquele com quem se 

relacionava conferia direito à dominação, e o ciúme parecia ser um componente pelo qual se 

tornava pública a afetividade.36 

Todos esses casos indicam que as prostitutas viviam histórias de amor e ódio, de crimes e de 

paixão. Em determinados momentos agiam sob influência de ideias românticas e chegavam até a 

tomar atitudes drásticas.37 Não possuiam elementos naturais, biológicos que as essencializava 

enquanto santas ou prostitutas. Não eram recriminadas por todos os setores sociais – havia uma 

convivência mútua. Possuíam identidades transitórias que faziam de si integrantes de um complexo 

mundo feminino. 
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