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Resumo: 
Este trabalho busca analisar como foi construído historicamente o “discurso” 
que denominou um prostíbulo de Buraco Doce. Este meretrício surgiu e 
funcionou durante o processo de urbanização e industrialização de 
Candeias/BA, entre as décadas de 1950/60, momento em que a localidade 
sofreu um crescente fluxo migratório de operários para trabalharem na 
construção da primeira Refinaria de petróleo do Brasil, a Refinaria Landulpho 
Alves. Esta migração de trabalhadores solteiros e desacompanhados de suas 
esposas resultou em um crescente aumento de prostitutas para Candeias em 
busca deste novo cliente potencial, o petroleiro, surgindo bares e casas de 
prostituição de baixo meretrício. Percebeu-se que o Buraco Doce serviu, 
naquele contexto histórico, para livrar as “santas” esposas dos desejos sexuais 
dos seus maridos. As práticas sexuais realizadas com as prostitutas do Buraco 
Doce não eram as mesmas que deveriam ser praticadas com a esposa, no lar. 
Para entender porque o “buraco” era considerado “doce”, desejamos discutir, 
no desenrolar deste trabalho, os códigos e condutas construídos sobre o 
considerado “submundo” da sexualidade. No imaginário popular, a perversão 
sexual só era possível no mundo da prostituição. Para tecer a narrativa deste 
artigo pretendemos utilizar como fonte depoimentos obtidos através da técnica 
da história oral e discutir como as normas e regras estabelecidas reprimiam e 
controlavam as práticas sexuais. 

Palavras Chaves: Prostituição, sexualidade desviante, industrialização, 

Candeias. 

 Apresentação 

O sexo, amor, casamento, virgindade, fidelidade, erotismo, entre outros 

temas ligados a sexualidade, são objetos recorrentes quando se pensa na 

discussão da moralidade. Entre estes temas o sexo foi o mais discutido e 

durante muito tempo esteve relacionado ao pecado.  Praticar sexo fora do 

casamento significava romper com as regras sociais convencionais da Igreja, 

Sociedade e do Estado, ferindo o modelo de moral judaico-cristã 2. Entretanto, 

                                                           
1
  Mestranda em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo (NEIM-

UFBA). Email: danielannascimento@gmail.com  
2
 Ao pensar em responder estas indagações nos reportamos à rede interminável de proibições 

e regras inscritas, que prioriza o casamento monogâmico e indissolúvel, pela condenação do 
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nem todos aceitaram e permitiram-se ter seus corpos e vidas controlados, 

principalmente sua sexualidade. Muitos escaparam a estas regras e 

desfrutaram do considerado “submundo” do prazer, praticando o adultério, 

desvalorizando a virgindade, praticando sexo sem ser casado (a) ou 

prostituindo-se.   

Objetivamos com este artigo analisar como foi construído o “discurso” 

que denominou um conjunto de prostíbulos de Buraco Doce, que funcionou em 

Candeias/BA 3, entre as décadas de 1950/60, momento em que a região 

passou por significativas mudanças com o advento das atividades petrolíferas, 

identificando também, quais eram as práticas sexuais realizadas entre os 

clientes (petroleiros) e as prostitutas nestes meretrícios e porque estas 

relações eram consideradas contra a ordem natural de valores, “desviantes”, 

“perversão sexual”, que somente era aceita no mundo da prostituição. 

 Inicialmente, iremos descrever em que contexto histórico surgiu o 

Buraco Doce e as mudanças provocadas com a descoberta de petróleo em 

Candeias. Tomamos como recorte temporal as décadas de 1950/1060, período 

que se intensificou a perfuração de poços de petróleo e foi construída a 

primeira Refinaria de Petróleo do Brasil nas imediações, resultando em 

profundas mudanças sócio-politicas-econômicas na região. Estas 

transformações foram percebidas pelo incorporar de novos atores sociais na 

localidade, os migrantes que foram atraídos a Candeias pela noticia de riqueza 

gerada pelo “ouro negro”, no caso os trabalhadores da Petrobras, vulgarmente 

denominados de “petroleiros”, e as prostitutas que passaram a habitar a região 

devido ao fluxo de dinheiro e de homens provenientes das atividades 

                                                                                                                                                                          
desejo e do prazer. São proibições inscritas em um severo código “invisível” de repressão 
sexual, chamado de moral judaico- cristão, que ainda se mantém presente em nossa 
sociedade (VAINFAS, 1992, p.10) 
3
 Atualmente Candeias compreende a  Região Metropolitana de Salvador, também conhecida 

como Grande Salvador e pelo acrônimo RMS que foi instituída pela Lei Complementar Federal 
número 14, de 8 de junho de 1973. A RMS Compreende os municípios de Camaçari, Candeias, 
Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, 
São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Salvador. Ver também: 
http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/como_anda/como_anda_RM_salvador.pdf 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Salvador.
http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/como_anda/como_anda_RM_salvador.pdf
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petrolíferas. Fato que provocou o surgimento de bares e casas de prostituição 

que se desenvolveram como novos espaços de mobilidade social. 

Ao contextualizar historicamente os fatores que motivaram o surgimento 

e funcionamento de meretrícios, nos propomos a identificar com os 

depoimentos obtidos através da História Oral os “discursos” que legitimaram o 

nome Buraco Doce.   Percebeu-se através dos depoimentos que havia uma 

“diferenciação” nas práticas sexuais realizadas entre as prostitutas e os 

clientes, consideradas “subversivas” para a época e região analisada. Os 

códigos e condutas construídos sobre o considerado “submundo” da 

sexualidade ditaram regras desvalorizadas nestes ambientes, mas, no 

imaginário popular, a perversão sexual era possível no mundo da prostituição, 

garantindo desta forma, que a sexualidade do lar mantivesse os “padrões” de 

respeito.  

Viva! Jorrou petróleo em Candeias! 

Até o final da década de 1940, o que hoje conhecemos como Candeias, 

era subúrbio da capital baiana possuindo um pequeno núcleo populacional. O 

comércio do pequeno povoado era sustentado pelas usinas, localizadas no 

município de São Francisco do Conde, que haviam substituídos os velhos 

engenhos de açúcar e pela Romaria, proporcionada pelo culto á Nossa 

Senhora das Candeias (NETO, 2003, p.143).  Candeias, até então, era pacata, 

com poucas ruas pavimentadas que convergiam para a matriz. Ainda 

desconhecia os ares da modernidade, como a água encanada e energia 

elétrica (FRAGA F °, 2000, p.93).   

As mudanças que mudariam para sempre a paisagem de Candeias 

ocorreu em 1941 no momento em que se localizou o primeiro poço comercial 

de petróleo do Brasil em seu subsolo. Na década de 1940 a dinâmica do 

povoado começou a ser modificada quando o CNP (Conselho Nacional do 

Petróleo) passou a explorar o petróleo encontrado e pesquisas começaram a 

serem realizadas no local por técnicos, que estudavam a possibilidade da 

construção de uma Refinaria de Petróleo nas imediações de Candeias.  Novos 

poços de extração foram descobertos em 1945 intensificando a exploração, e, 
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a busca pelo “ouro negro” acentuou-se na região, antes dominada por 

canaviais.  Tornou-se comum ver no subúrbio da capital os funcionários da 

CNP com seus equipamentos, perfurando os primeiros poços de extração, com 

equipes de geofísicos estudando a estrutura dos terrenos e identificando 

topografias que poderiam conter jazidas de petróleo (OLIVIERI, 1979, p.19). 

Estes trabalhadores e os seus equipamentos alteraram a paisagem de 

Candeias, que antes era dominada quase que exclusivamente por romeiros, 

agricultores, moradores, pequenos comerciantes e fazendeiros.  

 Em 1946, outros poços foram descobertos em outras regiões do 

Recôncavo como Mata de São João e Itaparica (COSTA, 1990, p.48). Então, 

fundamentados em estudos produzidos por técnicos com experiência em 

refinação de petróleo, apreendido em estágio e treinamento feitos em outros 

países, o governo teve motivos suficientes para autorizar o CNP em 1947 a 

construir a primeira Refinaria de Petróleo do Brasil, em que os trabalhos são 

iniciados em 1949 (FRAGA F °, op.cit., p.52). 

Conforme nos indicou a bibliografia e a fonte oral, para a construção da 

Refinaria e a exploração petrolífera necessitou-se de uma mão-de-obra 

especializada e emergencial, escassa nestas localidades em que significativa 

parte dos trabalhadores sobrevivia de atividades agrícolas. Os trabalhadores 

especializados, para os serviços mais complexos, foram contratados em outros 

estados, especialmente da região Sul do Brasil. Para os serviços que exigiram 

agilidade e força física os trabalhadores das redondezas desempenharam um 

importante papel (FRAGA F °, op.cit., p.76).  

Com a implantação da Refinaria nas imediações de Candeias ocorreu 

uma crescente migração de homens para a localidade para trabalharem nos 

campos de extração de Petróleo e na construção da Refinaria. Devido à 

proximidade com a Refinaria e aos campos de extração, Candeias 

desenvolveu-se por ter sido o local para sediar os operários dos campos de 

produção de petróleo e da Refinaria da Petrobrás a partir de 1950 4. Gente de 

todos os lugares, de cidades vizinhas e até mesmo de outros países migraram 

                                                           
4
 Estratégias de desenvolvimento urbano .DIPLAN. 1985 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

para a localidade, que passou a conhecer novos valores, criando novos canais 

de mobilidade social, e, o desenvolvimento econômico, urbano e social da 

região foi acelerado logo nos primeiros anos de atividades petrolíferas. Nas 

ruas do povoado, novos tipos humanos se juntaram aos antigos, ao lado do 

palheiro, do aguadeiro, do feirante e do trabalhador da usina, passou a coexistir 

um novo sujeito, o trabalhador da Petrobrás, denominado de “petroleiro” 

(FRAGA F °, op.cit., p.90).  

O crescente processo de migração não alterou somente a economia e a 

paisagem urbana de Candeias.  Estes trabalhadores migrantes eram em sua 

maioria absoluta homens, que vieram atraídos pela oportunidade de trabalho, 

principalmente no período de construção da Refinaria.  Esta significativa leva 

de uma população exclusivamente masculina, segundo Azevedo (1960, p.25) 

alterou o sex ratio de Candeias, isto é, a proporção entre o número de pessoas 

do sexo feminino das do sexo masculino, sempre baixando o número de 

mulheres pela chegada de novos trabalhadores. Este operariado veio, em 

maioria, solteiro ou desacompanhado de esposas, contrastando ainda com o 

pequeno índice de mulheres em idade adulta que existia na localidade. Umas 

das conseqüências deste fenômeno foi o desencadear de problemas morais e 

de convívio entre os dois sexos. Segundo um antigo morador e ex-petroleiro: 

“Fazia-se medo sair com sua esposa na rua. Aqui só tinha uma 
mulher solteira que era chamada de bicheira, porque ela vendia 

bichos. Só tinha homem aqui, tudo operário 
5”.  

 
Por estes tempos a profissão de petroleiro passou a ser a mais cobiçada 

da cidade e estes trabalhadores passaram a ser vistos como símbolos de 

poder e prestigio social. Os salários pagos pela Petrobrás eram expressivos em 

relação ao da população local (FRAGA F °, op.cit., p. 112). Alguns destes 

homens, especialmente os de cargos mais especializados, segundo 

depoimentos, passaram a constituir uma “nova classe média” 6 na região a 

                                                           
5
 Depoimento do Sr.Everaldo Fonseca Sabá. Entrevista concedida em 30/07/07, Candeias/Ba. 

6
 O termo “classe média” é discutido no artigo:- Novos Brasilianistas; Temas de história do 

Brasil na historiografia norte-americana recente -, por DeNipoti, como uma classe, que 
inicialmente era composta por famílias lideradas por “profissionais e empregados do comércio 
com educação formal”, a definindo como uma classe socioeconômica dinâmica. 
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partir de 1950 devido aos rendimentos que ultrapassavam a renda média da 

população. Um ex-petroleiro argumentou que: 

“Porque passamos para a classe média né. Quando se pagou uns 
salários que estavam atrasados muita gente ficou com muito dinheiro. 
Teve alguns que aproveitou para pagar terrenos, casas, construíram 
sabe. Mais teve outros que se exibiram, chegavam numa capoeira de 
galinha e comprava as galinhas todas e bebia para mostrar que tinha 
dinheiro

7
”.  

 

Azevedo (1998, p.199) argumentou que com a inserção do petroleiro 

nestas regiões formou-se uma nova classe urbana constituída de burocratas, 

técnicos e operários qualificados, com capacidade aquisitiva às vezes mais alta 

do que a escassa classe média local, secularmente constituída de 

comerciantes, funcionários públicos e uns poucos profissionais liberais e 

médios fazendeiros. Constituíram bens em curto prazo possibilitando que a 

circulação monetária nas localidades fosse expressiva. O contingente de 

pessoas com dinheiro em mão trouxe mais negócios e oportunidades de 

crescimento econômico no âmbito comercial, desfazendo as amarras da 

economia agrícola tradicional. (FRAGA F °, op.cit. p. 108). 

Para atender a esta população migrante masculina Azevedo (1960, p. 

06) indicou que ocorreu um crescimento expressivo de prostitutas ante a 

considerável massa de trabalhadores solteiros e desacompanhados de suas 

esposas. Foram vários meretrícios que se instalaram nas proximidades da 

Refinaria, e, em municípios e povoados vizinhos a Candeias durante as 

décadas de 1950 e 1960. E estes espaços tornaram-se centros de diversão e 

entretenimento dos petroleiros, o novo “rico” da região que esbanjou sua 

“riqueza” nestes ambientes que surgiram, os bordeis, também popularmente 

conhecidos na localidade como bregas8, refúgio de prostitutas que foram 

atraídas para Candeias em busca destes homens com poder aquisitivo 

“elevado”, potenciais compradores a desfrutar de seus serviços sexuais. 

                                                           
7
 Depoimento do Sr.Cravo. Entrevista concedida em 30/07/07, em Candeias/Ba 

8
 A prostituição que desejamos discutir iniciou-se na Idade Média num local especifico para o 

seu funcionamento, nos primeiros bordéis, vocábulo cuja etimologia do francês antigo é 
encontrado sob a forma de borde, bordiau, bordelet, sugerindo a idéia de casas pequenas. 
(BENEVIDES, 2006, p. 97). O Brega, nome encontrado na região, dado às casas de 
prostituição de Candeias, corresponderam aos meretrícios estudados, que eram pequenas 
casas, que agrupadas na mesma rua e muito próximas umas das outras circunscreveram-se 
numa geografia do prazer. 
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Olha o Buraco Doce !!!!! 

O Brega denominado de Buraco Doce se localizava próximo a um poço 

de extração de petróleo, o C-14, em um bairro afastado do centro de Candeias, 

chamado Malembá. Um ex-petroleiro descreveu a geografia local: 

“Ficava numa bancada, mais o poço era um pouco mais a frente. 
Tinha uma casinha de roceiros, tinha uma três ou quatro casas que 
exploravam a bebida também, vendiam bebidas, uns barzinhos 
nestas casas. Elas (as prostitutas) aproveitavam as madeiras 
deixadas pela Petrobrás e colocaram nas casas delas 

9
”. 

 
O Buraco Doce se constituiu de vários casebres pobres, próximas umas 

das outras, que delimitou uma zona prostitucional na década de 1950/60, no 

auge das atividades petrolíferas. Funcionou em uma região distante, isolada e 

pouco movimentada, em um local considerado “impróprio” para se localizar um 

meretrício. O Sr. Cravo, relata como era as condições físicas de uma destas 

casas:  

“era uma casa de taipa, tinha vários quartos, sendo uma casa baixa. 
Na casa também havia dois tonéis onde elas (as prostitutas) 
tomavam banho, faziam as coisas delas” 

10
. 

  

 Neste período, Candeias não contava com água encanada e energia 

elétrica e estas casas funcionavam na luz do candeeiro e a água consumida 

por estas mulheres era comprada dos aguadeiros. Na rua do quase inabitado 

bairro do Malembá, onde funcionava o prostíbulo, também moravam algumas 

famílias, e as casas quase que se confundiam nos limites da vegetação local. 

Segundo uma antiga moradora, que mora na localidade a mais de 50 anos e 

acompanhou este processo: “era mata, mata, aqui tudo era mato. Aí a gente 

tinha até medo de entrar, nesse lado aí era tudo cipó trançado do mato que 

tinha” 11 

Por aqueles tempos, entre os fins de 1950 e inicio de 1960, terrenos 

começavam a serem arrendados para a construção de casas, povoando aos 

                                                           
9
 Depoimento do Sr.Cravo.  Para este depoente usaremos o codinome Cravo, preservando 

desta forma sua identidade. Enquanto as mulheres entrevistadas, utilizaremos nomes de flores, 
que são fictícios para denominá-las.  Entrevista concedida em 30/07/07, em Candeias. 
10

  Depoimento do Sr.Cravo. Entrevista concedida em 30/07/07, em Candeias/BA. 
11

 Depoimento da Sra. Rosa. Entrevista concedida em 17/04/2008, em Candeias/BA. 
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poucos a localidade. A Sra. Margarida era aguadeira e prestava seus serviços 

a estas prostitutas. Freqüentadora das casas, observou a sua dinâmica e 

contou que os programas eram realizados em esteiras, no chão de quartinhos 

abafados, nas pequenas casas que se destinavam para esse fim.  Quando 

indagada porque a Rua é apelidada até hoje por Buraco Doce ela revelou:  

 
“Porque era Brega, era brega, naquela casa que é de T..., ali era um 
brega, na casa que é de H..., ali também era um brega, eu colocava 
água ali e tudo, eu entrava assim ó... e via os homi e as mulher tudo 
nú deitado assim ó...

12
“. 

 

Por que este nome tão sugestivo para uma casa de prostituição? O 

nome do prostíbulo, segundo o Sr. Cravo, era referente às práticas sexuais ou 

fantasias eróticas dos clientes, no ato sexual. No vocabulário popular da época 

a expressão “buraco” tem diferentes significados. O sentido aqui discutido, o 

“buraco” que era “doce”, era a prática do sexo anal ou oral. As prostitutas o 

realizavam com os clientes que pagassem o preço cobrado, mais caro em 

relação ao sexo vaginal. O Sr. Cravo também indicou que o nome era “porque 

elas faziam o serviço completo e muitos eram atraídos para lá por isso13”. 

Percebe-se, através deste depoimento, que o “serviço completo” no qual 

o entrevistado se referiu era o chamariz que atraia clientes para o Buraco 

Doce. Fazendo-nos reportar que na sociedade candeiense, os prostíbulos não 

eram somente espaços de diversão e mobilidade social entre os 

freqüentadores, mas também, de realização de práticas sexuais que eram 

consideradas fora do padrão normal, da sexualidade tida como sadia 

(MAZIERRO, 1998). O então considerado “submundo” da sexualidade deveria 

ser exercido fora do lar, na rua onde os “desvios” poderiam existir. De formas 

separadas, eles não caberiam no mesmo teto, nem na mesma rua. A 

“perversão” só era possível, portanto, no mundo da prostituição, cabendo no lar 

respeito. Outra depoente também confirmou a diversidade de práticas sexuais 

e fantasias eróticas que eram oferecidas e consumadas nestas casas e nos 

informou que: “Era porque era mulher, tinha mulher comedora de homem, de 

                                                           
12

 Depoimento da Sra. Margarida. Entrevista concedida em 09/04/2008, em Candeias/BA.  
13

 Depoimento do Sr. Cravo. Entrevista concedida em 30/07/07, em Candeias/BA. 
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tanto doce, as mulher, o mulherio, aí botam o nome doce” 14.  

O linguajar solto e despojado usado pela depoente, o termo “comedora” 

se refere à maior liberdade de práticas sexuais que as meretrizes ofereciam ao 

desfrute de prazeres, ao buscar satisfazer sexualmente o seu cliente.  Rago 

(1989, p.91) citou que a prostituta se tornou no imaginário masculino 

necessária para a liberação de fantasias, transfigurada na sexualidade 

pecaminosa, paga, porém mais violenta e excitante. Ela atua no espaço 

marginal oferecendo aquilo que o freguês procura, sabendo ler seus desejos e 

preencher suas expectativas, apesar do comércio. 

 Praticar sexo anal ou sexo oral foi durante muito tempo considerado 

perversão sexual devido à impossibilidade de procriar, gerar filhos, através 

destas práticas. Para as Igrejas Cristãs, toda relação sexual que não tivesse 

por finalidade a procriação confundia-se com a prostituição (DEL PRIORE, 

2011, p.48). Nas regras da Igreja, proibiam-se práticas consideradas contra a 

natureza, que fossem fora do “vaso considerado natural”. O sexo admitido era 

restrito e exclusivo para a procriação. Era proibido gozar fora do vaso natural e 

obrigatório não utilizar o “vaso traseiro”. A prática do sexo anal além de ser 

condenada por não procriar era também considerada anormal, pois 

animalizava a mulher, comparando-as a feras em um ato que deveria ser 

sagrado (DEL PRIORE, op.cit. p.42-48). 

 Para a sociedade patriarcal cristã o sexo era restrito como função 

genital procriadora. A virgindade das moças solteiras deveria ser defendida e a 

sexualidade dentro lar controlada, praticada de forma sadia. As esposas não 

podiam ser confundidas como amantes voluptuosas e desenvergonhadas no 

momento do ato sexual. De outro lado, os jovens solteiros precisavam resolver 

suas frustrações sexuais e os homens mal casados deveriam satisfazer seus 

desejos naturais. Essas sociedades criaram a necessidade de mulheres que 

oferecessem gozo sexual aos homens, evidenciando o controle das práticas 

sexuais submissas (CHAUÍ, 1984, p.78). 
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 A prostituta foi construída como um contra ideal necessário para atuar 

como limite da liberdade feminina. Segundo Rago:  

“a prostituição é um fenômeno quase que essencialmente urbano, 
que se inscreve numa economia especifica de desejo, característica 
de uma sociedade em que predominam as relações de troca, que 
valoriza a união monogâmica, a família nuclear, a virgindade, a 
fidelidade feminina, destinada a um lugar especifico as sexualidades 
submissas  

15
”. 

 

Para a Igreja o marido tinha necessidades sexuais e a mulher tinha que 

fazer o papel de reprodutora.  Entretanto, a esposa não poderia ser confundida 

ou tratada como “uma qualquer” durante o ato sexual. A prostituta se torna 

neste contexto necessária, pois poderia realizar as fantasias eróticas dos 

homens e manter e integridade moral da sexualidade do casal. As mulheres 

ocupavam-se da casa e iam a Igreja; os homens bebiam, fumavam charutos e 

se divertiam com as prostitutas. O adultério tornou-se tolerado, nessa lógica, 

para o bom funcionamento do sistema (DEL PRIORE, op.cit., p.83). 

O conceito prostituta é saturado de conotações extremamente moralista 

e associadas às imagens se sujeira, do esgoto, da podridão, em suma, daquilo 

que se constitui a dimensão rejeitável da sociedade (RAGO, op.cit., p.23). No 

entanto, percebe-se que na geografia das cidades o bordel foi tão 

indispensável quanto à igreja, o cemitério, a cadeia e a escola (CHAUÍ, op.cit., 

p.78). 

Para entendermos esta dualidade da sociedade, que ao mesmo tempo 

permite e condena a prostituição, precisamos compreender que o Buraco Doce 

funcionou entre as décadas de 1950/1960.  Neste período a mulher ideal era 

definida a partir de modelos femininos tradicionais – ocupações domésticas de 

cuidado com os filhos e com o marido, em que a pureza, doçura, subordinação, 

fragilidade eram consideradas características próprias da feminilidade. Em um 

pequeno subúrbio da capital da Bahia, que estava crescendo, modernizando-se 
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e tomando ares de cidade tal fato também não era diferente. A sexualidade 

feminina era cerceada de normas em que as “moças de família” deveriam se 

“dar ao respeito” e ter comportamentos adequados para não serem 

confundidas com levianas, mundanas e indignas de conseguirem um bom 

casamento (DEL PRIORE, op.cit., p.160). Del Priore argumentou que: 

”As mulheres eram privadas de qualquer conhecimento sobre sexo. A 
repressão sexual era profunda entre as mulheres e estava 
relacionada com a moral tradicional judaico cristã. A palavra “sexo” 
não era nunca pronunciada, e saber alguma coisa ou ter 
conhecimento sobre a matéria fazia com que sentissem culpadas. 
Virgindade era o assunto sério. Os homens conheciam uma “donzela 
pelo andar”. Ser “furada”, “cair no mundo” ou não prestar mais definia 
o futuro de uma mulher. Sua reputação social definia-se pela 
capacidade de resistir aos avanços masculinos 

16
”.  

 

As mulheres da casa não deveriam ser confundidas com prostitutas, pois 

a mulher de princípios e valores morais, nada deveria saber sobre sexo, 

mantendo-se virgem até o casamento e exercendo o seu papel destinado. A 

imagem da mãe-esposa-dona de casa como principal e mais importante função 

da mulher correspondia ao pregado pelas Igrejas Cristãs, ensinado por 

médicos e juristas, legitimado pelo Estado e divulgado pela imprensa (MALUF, 

1998, p. 374). Mas, as prostitutas, desempenhavam o papel de satisfazer 

sexualmente os desejos masculinos, principalmente dos maridos das “mulheres 

de família” (DEL PRIORE, op.cit. p.87).  

Por serem constituídos de casas de avenida e de casebres muito 

pobres, as mulheres que vendiam o seu corpo nos meretrícios que compunha a 

região do Buraco Doce pertenciam as classes populares, com baixa 

escolaridade, que viram naquele ambiente uma possibilidade de sobrevivência. 

As suas atividades desdobravam-se em sua maneira de pensar e de viver, 

contribuindo para que procedessem de forma menos inibida que as de outras 

classes sociais, o que se configurava através do linguajar “mais solto”, maior 

liberdade de locomoção e iniciativa nas decisões (SOHIET, 1997, p.368).  As 
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mulheres das camadas mais elevadas da sociedade fomentavam aspirações 

de casamento formal como padrão, já aquelas dos segmentos mais baixos, 

fossem quais as mestiças, negras e mesmo brancas viviam menos protegidas 

e sujeitas à exploração sexual ao trabalharem para sobreviver (SOHIET, 1998, 

p. 275). 

Outra possibilidade para explicar a denominação do Buraco seria pelas 

constantes brigas e bate-bocas que ocorriam nestas casas, afirmando, neste 

sentido, que o ambiente era favorável ou “doce”, pólo de atração de brigas e 

confusões. Antigas moradoras (as Sras. Rosa e Margarida) declararam que era 

muito comum ver as mulheres brigando e discutindo pelas ruas, alegando e 

caluniando furtos, fofocas e intrigas entre elas. Quando estas brigas ocorriam, 

dizia-se que uma meretriz gritava na janela: “Aí A... gritava: - Oh o Buraco 

Doce!” legitimando o apelido colocado no lugar. 

 A preocupação das mulheres que habitavam a região no período 

histórico analisado, mas, que não faziam parte do mundo prostitucional era de 

serem confundidas com as meretrizes que se prostituíam próxima das suas 

residências. No seu depoimento, a Sra. Rosa defendeu que o Brega do Buraco 

Doce não se situava nos limites de sua residência, ficava na mesma rua, mais 

não próximo a sua casa e complementou:  

“Mais não é aqui, pode ter certeza, fala que é aqui mais não é porque 
aqui só morava eu, B..., D... e B.... Ai já vai muito, como que diz, que 
a gente tava aqui mais lá pra cima já tinha gente. Tinha uma mulher 
chamada A..., tinha essa...esqueci o nome dela que morreu, que 
mora pra lá da casa de T...

17
”   

 

Na década de 1950/60, manter-se em padrões respeitáveis para a 

sociedade representava o almejo de muitas mulheres, especialmente para esta 

senhora que era pobre e mãe solteira, já discriminada pela sociedade. 

FONSECA (1997; 534) argumentou que mães solteiras provedoras de suas 

casas não eram “aceitas” pela sociedade vigente, pois, para a mulher ser 

“honesta” deveria ser casada, não havia alternativa. 

                                                           
17

 Depoimento da Sra. Rosa. Entrevista concedida em 17/04/2008, em Candeias/BA. 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

  E mesmo para aquelas que fizeram parte do mundo prostitucional deste 

período não é fácil relatar ou reviver memórias que confirmem o seu passado. 

Segundo Leite ( 2005, p.11) as ex-prostitutas se negam a falar pelo fato de 

terem que admitir sua participação em uma experiência “fora da lei”, 

estigmatizada como marginal pela sociedade, sendo que muitas delas hoje 

“reingressaram na sociedade”. Nas entrevistas e no decorrer da pesquisa 

dados nos levaram ao encontro de uma ex-prostituta do Buraco Doce. Na 

expectativa de riquezas de informações marcamos uma entrevista, mas, no 

decorrer do depoimento, percebendo a intencionalidade, a mesma buscou 

deixar claro que não fazia parte do meretrício: 

“É porque tinha umas mulheres que brigavam muito, disse que tinha 
umas mulheres aqui que brigavam muito, neste tempo eu não morava 
aqui não, eu morava lá em cima, na Boa Vista. Mais diz que aqui 
tinha umas mulher que brigava muito, aí colocaram este nome Buraco 
Doce, mais eu não gosto que chame assim não. Eu gosto que chame 
Rua José Xavier, que aqui não tem mais mulher que briga, não tem 
mais ninguém, tudo aqui agora é família de decência

18
.”   

  

É perceptível nesta fala o desejo de esconder, refazer a trajetória 

pessoais, pelo apagar da memória experiências consideradas negativas pela 

depoente.  

Tratando do cotidiano, para atrair os clientes, diversas eram as táticas 

que as prostitutas do Buraco Doce utilizavam. Vestiam-se com roupas 

transparentes, mostrando partes do corpo. O Sr.Cravo nos contou que algumas 

chamavam os clientes e os fitavam com um olhar convidativo para adentrarem 

no recinto e desfrutarem de seus serviços sexuais. Nestes locais também 

funcionava pequenos botecos em que se vendiam bebidas, cigarros e petiscos 

para contribuir nos rendimentos das profissionais. Elas também colocavam em 

bacias passarinhas e peixe frito para vender, servindo como acompanhamento 

á pinga ou conhaque, as bebidas mais consumidas pelos clientes.  

 Dentre os principais freqüentadores do Buraco Doce, segundo as 

entrevistadas, não estavam somente os petroleiros, apesar das casas se 

localizarem próximas a um poço de extração de petróleo, local de trabalho dos 
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funcionários da Refinaria  Petrobrás. Também outros sujeitos, não tão 

“conceituados” e “endinheirados” como este último. Eram homens pobres, 

trabalhadores, que nos fins de semana iam a estas casas e quartos em busca 

de diversão e prazer. Muitos mantinham envolvimento sócio-afetivo com estas 

mulheres 19.   

Memorialistas da época, também confirmaram a fama e a procura dos 

prostíbulos que funcionaram no Malembá, entretanto, não indicou se este 

Brega se tratava das casas que compunha o Buraco Doce. Segundo Eunápio 

Costa, para um homem usufruir de uma mulher da prostituição, procuradas na 

sua visão devido à escassez na cidade, deveria enfrentar uma fila considerável, 

para ter o direito de desfrutar meia-hora de prazeres com uma meretriz que 

havia no bairro do Malembá, tanto nos dias de pagamento e imediatamente nos 

subseqüentes. Algum tempo depois, segundo COSTA (op.cit., p.141) começou 

a vir outra “rameira” de Salvador, “prestar serviços” em Candeias nos períodos 

de pique, diminuindo então, a fila no Malembá. Essa atendia no bairro do 

Triângulo, “coincidentemente” também no período posterior ao pagamento dos 

funcionários.  

Considerações Finais 

O Buraco Doce não configurou uma típica zona prostitucional do 

imaginário popular, que se encontrava a figura da cafetina, salão tocando a 

música do momento, quartos luxuosos, várias mulheres e bebidas. Foi uma 

zona de baixo meretrício popular composto de casas rústicas, de taipa, muito 

pobre, onde algumas mulheres passaram a vender o seu corpo sobre esteiras 

para sobreviver, num período de intenso crescimento urbano-industrial em 

Candeias. 

Hoje, este ambiente prostitucional não existe mais na localidade. Das 

mulheres do Buraco Doce ficaram apenas as lembranças dos antigos 

moradores e frequentadores. Contudo, o nome sugestivo ainda prevalece e 

apelida o local na contemporaneidade. Oficialmente, a Rua que a 50/40 anos 

atrás abrigou as casas pertencentes ao Buraco Doce é chamada de Rua José 
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Xavier, entretanto, os moradores antigos e até mesmo os novos, insistem em 

chama-la de Buraco Doce, e muitos infelizmente desconhecem a história 

destas mulheres e deste codinome. 

Este artigo buscou suscitar os “discursos” que denominou o Buraco 

Doce, visibilizando as mulheres marginalizadas (as prostitutas) e discutindo de 

que forma as práticas sexuais “desviantes” realizadas nas casas que 

compunha este Brega, que foram apontadas pela história oral, rompeu com a 

moral judaica cristã e alimentou a sociedade patriarcal. 

Não pretendemos com este trabalho esgotar as análises sobre esta 

temática, mais proporcionar que outros estudos sobre o “submundo” da 

sexualidade sejam realizados e novas abordagens que problematizem e 

visibilize as mulheres marginalizadas sejam levantadas. 
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