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Resumo 

 

A Rua do Maga-Sapo, situada em uma região próxima ao centro da cidade de Vitória da 

Conquista foi, entre 1950 e 1971, um importante espaço de atividades noturnas, famoso por 

seus cassinos, boates e pelas casas de mulheres de “vida livre”.  A presente dissertação tem 

como objeto de estudo o cotidiano e as representações da prostituição feminina em Vitória da 

Conquista, com especial enfoque sobre as mulheres que, na condição de cafetinas ou 

prostitutas, habitaram as casas dessa zona de prostituição no período de 1950 a 1971. Com o 

intuito de recuperar aspectos da vida cotidiana dessas personagens, bem como as 

representações correntes sobre o fenômeno da prostituição, foram utilizados como fontes de 

investigação documentos oficiais, textos publicados em periódicos, além de textos literários. 

Dos periódicos locais, foram selecionadas as notícias de eventos – especialmente assassinato e 

escândalos – envolvendo as moradoras e frequentadores da referida rua, que serviram de 

pretexto ao projeto de reurbanização e “limpeza” do Centro da cidade, local de comércio e 

moradia das camadas abastadas da sociedade conquistense. Em conjunto, os documentos 

indicam a existência de um modo peculiar e contraditório de tratamento em relação às zonas 

meretrícias, vivenciadas como espaços privilegiados de sociabilidade do setor masculino e, ao 

mesmo tempo, objeto de críticas severas, pelos perigos morais decorrentes da proximidade 

entre as mulheres de “vida livre” e as moças e senhoras de “boa família”. As informações 

exaradas da documentação escrita foram cotejadas com depoimentos orais de moradoras e 

frequentadores das casas de mulheres e de outros personagens que viveram a época áurea do 

maga-sapo e, ainda, com registros fotográficos pertencentes ao acervo individual desses 

personagens. As fontes orais e imagéticas constituem-se em documentos de inestimável valor 

para a recuperação de aspectos do cotidiano das mulheres que, entre 1950 e 1971, habitaram 

as casas do maga-sapo. 

 

Palavras-chave: Maga-Sapo. Prostituição. Zona de Meretrício. Representações. Vitória da 

Conquista. 
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Abstract 

 

The Maga-sapo Street, situated in a region near the centre of the city of Vitoria da Conquista, 

was an important area for evening activities between 1950 and 1971, famous for its casinos, 

nightclubs and the houses of women of “free life”. This dissertation has aimed to study the 

daily life and the representations of female prostitution in Vitoria da Conquista, with special 

focus on women who, on the condition of cafetinas or prostitutes, inhabited the houses of this 

area of prostitution in the period from 1950 to 1971. In order to recover aspects of daily life of 

these characters as well as the current representations on the phenomenon of prostitution, 

texts published in newspapers, in addition to literary texts, were used as sources of research 

official documents. News of events - especially murder and scandals - involving the 

inhabitants and visitors of this street were chosen through the local newspapers. These news 

served as a pretext to the project of urbanization and “cleaning” of in the Downtown, place of 

trade and wealthy-strata housing of Vitoria da Conquista society. As a whole, these 

documents has shown the existence of a peculiar and contradictory manner of treatment 

regarding meretricious areas, used as privileged spaces of sociability of male group and, at the 

same time, the object of severe criticism by moral dangers due to the proximity between the 

“free life” women and the girls and ladies of “good family”. The informations registered in 

the written documentation were compared with the inhabitants’ and visitors’ oral testimonies 

from the women houses and other characters, who had lived the golden era of the mago-sapo. 

The photographic records from the collection of individual characters also were used. The 

oral and image sources are documents of inestimable value for the recovery of daily aspects of 

women that, between 1950 and 1971, inhabited the houses of the mago-sapo. 

 

Keywords: Maga-sapo. Prostitution. Meretricious Areas. Representations. Vitoria da 

Conquista. 
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Introdução 

 

Nas três últimas décadas do século XX, as mulheres ganharam destaque como objeto 

de investigação historiográfica. Nos estudos sobre o cotidiano, a vida familiar, os gestos e o 

corpo, mulheres pertencentes a categorias sociais distintas passaram a ocupar um espaço 

importante. Projetaram-se, também, nas abordagens sobre o trabalho, a educação, a cultura 

política e a luta por direitos civis. Até então, como explica Del Priore (1998, p. 217), 

 

devido ao destaque sempre dado à figura masculina nas obras 
historiográficas, a mulher ficou desprovida de passado histórico, o campo do 
historiador esteve por muito tempo circunscrito ao homem, ou seja, a um 
sexo. Ou seja, o homem construía sua história excluindo a mulher e 
segregando-a ao limite da família.  
 

Na esteira do processo de renovação da Ciência Histórica, que incorporou novos 

temas, reinventou o conceito de fonte e criou novos métodos de abordagem, as relações de 

gênero despontaram como uma dimensão a ser considerada nos estudos sobre práticas sociais 

e representações. No Brasil, são expoentes desse novo modo de fazer história, que confere 

relevância às mulheres, os estudos de Soihet (1989), Dias (1992) Chalhoub (2001), Rago 

(1991) e Perrot (2008).  

Nos seus estudos sobre o Rio de Janeiro, no período de 1890 a 1920, enfocando as 

mulheres das classes populares, Soihet rompe com a imagem pretensamente universal das 

mulheres, tradicionalmente apresentadas como passivas, dóceis e submissas, e faz descortinar 

um novo perfil feminino: “São mulheres que trabalham e muito, em sua maioria não são 

formalmente casadas, brigam, pronunciam palavrões, fugindo em grande escala aos 

estereótipos que lhes são atribuídos.” (SOIHET, 1989, p.11) 

Um novo padrão de abordagem sobre a mulher desponta, também, dos trabalhos de 

Dias (1992), sobre quotidiano e poder em São Paulo à época da abolição da escravatura no 

Brasil, e de Chalhoub (2001), sobre os diferentes modelos e campos de atuação política dos 

trabalhadores na Rio de Janeiro da Belle Époque. Tomando por fonte os processos criminais, 

Chalhoub dedica-se ao estudo do cotidiano de homens e mulheres trabalhadores que, fora dos 

lugares tradicionais de atuação política, são flagrados em seus modos peculiares de atuação e 

expressão. Constituem objeto de investigação de Calhoub desde as relações pessoais e 

familiares até os espaços de lazer, como o botequim e a rua. 

Os estudos encontram-se amparados nas novas perspectivas de investigação que, a 

partir dos estudos de Foucault (1989) e Perrot (1988), permitiram deslocar as relações de 
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poder do campo especifico da História do Estado e das Instituições Políticas para a esfera do 

privado e do cotidiano. As estratégias e os modos femininos de exercício de poder são 

destacados por Perrot (1988, p. 167):  

 

Se ela não tem o poder, as mulheres têm, dizem-se, poderes. No Ocidente 
contemporâneo elas investem no privado, no familiar e mesmo no social, na 
sociedade civil. Reinam no imaginário dos homens, preenchem suas noites e 
ocupam seus sonhos (1988, p. 167). 
 

Já os estudos de Rago (1991) têm como foco as representações da sexualidade e a 

geografia do prazer em São Paulo nas três primeiras décadas do século XX. Em especial, a 

autora dedica-se a analisar os estereótipos das personagens associados ao fenômeno da 

prostituição, como as próprias prostitutas, os clientes e os policiais. A prostituição feminina é 

abordada por Rago como um fenômeno essencialmente urbano e as personagens a ela 

relacionadas são importantes na definição dos papéis sexuais e na reafirmação de poderes 

específicos de homens e mulheres.  

Ao lado de Rago, outros autores deram sua contribuição decisiva para os estudos sobre 

a prostituição no Brasil, como Espinheira (1984) e Engel (2004). Com o propósito de refletir 

sobre o processo de expulsão de moradores da zona de prostituição do Maciel, situada no 

centro histórico da cidade de Salvador, Espinheira recupera informações importantes sobre a 

dinâmica de ocupação urbana daquela cidade desde o final do século XIX e sobre as 

iniciativas governamentais de delimitação de espaços específicos para a prática de 

prostituição, consoante as mudanças no mercado de imóveis e as necessidades decorrentes da 

definição do Complexo Arquitetônico do Pelourinho como área de turismo. 

 Já Engel (2004) dedica-se a analisar os processos de normatização dos espaços e de 

controle do comportamento sexual de indivíduos que habitavam a cidade do Rio de Janeiro no 

século XIX.  

A história da prostituição feminina suscita o desenvolvimento de novos métodos e de 

novas fontes de investigação, ao tempo em que estimula o diálogo dos historiadores com 

outras áreas do conhecimento, a exemplo da psicologia e da sociologia. Fontes escritas, orais 

e imagéticas são incorporadas ao fazer historiográfico, na perspectiva de construir uma 

história das relações sociais e familiares que evolvem as prostitutas e todos aqueles que com 

elas se relacionam; de reconstruir histórias de vida; de recuperar elementos concernentes à 

memória, ao cotidiano e às representações da prostituição feminina. É esse o cenário no qual 
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se insere o presente estudo, sobre o cotidiano e as representações da prostituição feminina em 

Vitória da Conquista entre 1950 e 1971.   

Objetiva-se recuperar, em fontes de diferentes naturezas, as imagens e discursos sobre 

a prostituição produzidos nas duas décadas que marcaram o apogeu e crise de uma das mais 

importantes ruas de meretrício de Vitória da Conquista, a Rua do Maga-Sapo. Essas imagens 

e esses discursos se refletiram diretamente no cotidiano, nas formas de sociabilidade e na 

economia psíquica dos indivíduos associados, de alguma maneira, à prática da prostituição.  

Em documentos oficiais, nas páginas da imprensa local, na literatura e em registros 

fotográficos datados da época, é possível recuperar informações sobre as “mulheres de vida 

livre” que habitavam as casas do Maga-Sapo em uma época de intensas transformações na 

vida econômica e social do município.  

Situada no centro da cidade, a zona meretrícia do Maga-Sapo se afirma, a partir de 

1950, em um contexto de diversificação das atividades econômicas e de incremento da 

população urbana. Para estes processos contribuiu um aumento do fluxo migratório a partir da 

zona rural do próprio município, como de outras regiões do estado ou do país.  

A definição do Maga-Sapo como principal espaço boêmio da cidade decorre de um 

processo de deslocamento das prostitutas de outras ruas centrais para esta que, a despeito da 

proximidade com as ruas de comércio, moradia e lazer da elite conquistense, comporta 

características geomorfológicas que retardam a sua incorporação ao núcleo dinâmico da vida 

urbana. O seu desmonte, em principio dos anos 1970, por outro lado, está ancorada em um 

projeto de reestruturação da malha urbana, como pode ser verificado nos documentos oficiais 

e nos discursos enunciados nas páginas dos periódicos de circulação local.  

Entre os veículos de comunicação de expressão local publicados em Vitória da 

Conquista foram considerados relevantes para a pesquisa os jornais O Sertanejo, O Jornal 

(posteriormente, O Jornal de Conquista) e O Combate. A escolha desses periódicos tem por 

justificativas o fato dos mesmos abrangerem o período considerado e oferecerem maior 

quantidade de notícias relacionada à temática da prostituição em Vitória da Conquista.  

Fundado pelo jornalista Pedro Lopes dos Santos1 e seu filho Augusto dos Santos 

Ferraz,2 O Sertanejo circulou pela primeira vez no dia 15 de agosto de 1962. Teve como 

                                                
1 Pedro Lopes Ferraz dos Santos nasceu em 19 de maio de 1908, na Vila de Belo Campo, distrito do município 

de Conquista. Fundou, em conjunto com amigos, os semanários O Conquistense e O Sertanejo. Foi 
comerciante e gerente do “Banco Mineiro de Produção”. Eleito vereador em 1957 pela UDN (União 
Democrata Nacional), exerceu a função de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Vitória da 
Conquista. 
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colaboradores Bruno Bacelar3 e Aloísio Lacerda4 e, em seus primeiros anos de existência, 

expressa um apoio político sistemático ao projeto político da União Democrática Nacional 

(UDN). Ganhou dos opositores, a alcunha de “O Sertanojo”.  

Já O Jornal, que circulou entre 1958 e 1988, foi fundado pelo jornalista Anibal Lopes 

Viana5 e seu irmão Asdrúbal Lopes Viana.6 Em fevereiro de 1969, teve sua denominação 

mudada para O Jornal de Conquista. Tendo como lema “sempre ao lado do povo”, este 

periódico contou, no seu quadro de redatores e colaboradores, com importantes figuras da 

intelectualidade conquistense, como Joaquim Viana de Andrade,7 Camillo de Jesus Lima8 e 

Iris Silveira.9 

Por fim, O Combate, que circulou entre 1929 e 1964, foi fundado e, inicialmente, 

dirigido pelo poeta Laudionor de Andrade Brasil10. Constam como seus colaboradores, 

durantes os seus 35 anos de existência, vários jornalistas, poetas e intelectuais da cidade de 

Vitória da Conquista, como Camillo de Jesus Lima, Clóvis Lima,11 Mário Padre,12 Nestor 

                                                                                                                                                   
2 Augusto dos Santos Ferraz nasceu na Vila de Inhobim, pertencente ao Município de Vitória da Conquista, em 

22 de setembro de 1934. Veio para a cidade, juntamente, com sua família em 1947. Formou-se em Direito pela 
Universidade Federal da Bahia, exerceu a função de advogado em Vitória da Conquista e dedicou-se, também, 
ao jornalismo, sendo responsável pela redação dos semanários O Conquistense e O Sertanejo. 

3 Bruno Bacelar de Oliveira nasceu em Vitória da Conquista a 21 de dezembro de 1899. Foi considerado o 
primeiro historiador da cidade e exerceu a função de jornalista, colaborando com os principais periódicos da 
sua época. Deixou mais de 300 crônicas e artigos sobre a história da cidade. 

4 Aloysio Guimarães Lacerda foi coletor federal do município e um dos fundadores da Ala das Letras de 
Conquista. um grupo de intelectuais conquistenses. Exerceu o cargo de vereador e colaborou com os jornais A 
Luta, O Conquistense e O Sertanejo. 

5 Aníbal Lopes Viana, nascido em 25 de abril de 1905, mudou-se para conquista em 1917, procedente de São 
João do Paraíso – MG. É autor do livro de memórias intitulado Revista histórica de Conquista, no qual narra 
os principais acontecimentos históricos do município desde a fundação da cidade até a década de 1970. 

6 Asdrúbal Lopes Viana nasceu no dia 23 de maio de 1910 no povoado de Baixa do Gavião, município de Vitória 
da Conquista. Como tipógrafo, trabalhou nos jornais O Sertão, A Semana, O Conquistense e O Jornal de 
Conquista. Exerceu também a função de musico, como tocador de clarineta, na Filarmônica Santa Cecília. 

7 Joaquim Viana de Andrade nasceu em Vitória da Conquista a 20 de junho de 1910. Foi um dos fundadores do 
Centro Espírita Humberto de Campos. Colaborou com os jornais O Combate, Avante! e o Labor. Fez parte 
do grupo político de Regis Pacheco, chefe da oposição nos anos 30. 

8 O poeta Camillo de Jesus Lima nasceu em Caetité - Ba, no dia 8 de setembro de 1912. Mudou-se para Vitória 
da Conquista com oito anos de idade. Exerceu a função de professor, jornalista, cronista, secretário oficial de 
cartório. Colaborou com vários jornais e revistas da Bahia e de outros estados brasileiros, com destaque 
especial para o semanário O Combate, de Vitória da Conquista, do qual foi redator-chefe. 

9 Iris Silveira nasceu em Pedra Azul - MG, no dia 7 de setembro de 1912. Mudou-se para Vitória da Conquista, 
juntamente com sua família, com 5 anos de idade. Colaborou com os principais jornais da cidade. Foi eleito 
vereador por dois mandatos nos anos 1950. Exerceu também o cargo de inspetor fiscal da fazenda.    

10 Laudionor de Andrade Brasil nasceu em Vitória da Conquista em 13 de fevereiro de 1901. Poeta, escritor, 
professor do Educandário Sertanejo, fundou o jornal O Combate em 1929. Foi um dos fundadores do diretório 
do Partido Liberal, de cuja agremiação política foi secretario. Foi eleito vereador nas eleições de 1936. 

11 Clovis Álvares Lima nasceu em Vitoria da Conquista. Foi poeta, secretário e professor do Colégio Marcelino 
Mendes. Colaborou com a imprensa local, notadamente com o semanário O Combate. Foi eleito para a 
Academia de Letras da Bahia em dezembro de 1979. 

12 Mario Padre nasceu em Rio do Antonio – Ba. Diplomou-se pela escola normal de Caetité. Exerceu a profissão 
de professor em Angicos, hoje distrito de Iguá. Lecionou no Educandário Sertanejo. Exerceu o cargo de 
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Passos,13 Rostil Matos14 e Erathósthenes Menezes.15 Com o falecimento de Laudionor Brasil, 

a direção do jornal foi assumida, por seu irmão, Claudionor Brasil, e, posteriormente, pelos 

redatores Nilton Gonçalves,16 Padre Luís Soares Palmeira17 e Flávio Jarbas Vasconcelos.18 

Os jornais publicavam matérias sobre a vida administrativa, social e econômica da 

cidade e reproduziam informações sobre assuntos de interesse regional, nacional e 

internacional. Além disso, registravam falecimentos, bodas, aniversário, formaturas e todo 

tipo de solenidade relacionado às famílias mais importantes da cidade. Nos editoriais, nas 

crônicas, nas queixas, reclamações e opiniões de leitores, estes jornais fizeram veicular, desde 

os últimos anos da década de 1960, discursos inflamados que propugnavam a “limpeza” do 

centro da cidade. Por trás desses discursos, é possível visualizar a presença de valores, 

condicionamentos, censuras e interditos relativos às mulheres que viviam da prostituição. 

Afinados com os interesses das famílias católicas e dos comerciantes que, naquele momento, 

se mostravam menos tolerantes com a presença de mulheres de “vida livre” nas áreas centrais, 

os periódicos traziam, ainda, notícias de assassinatos, brigas e comportamentos “inadequados” 

envolvendo pessoas que habitavam a zona ou a frequentavam.  

A relativa tolerância da cidade com as prostitutas da Rua do Maga-Sapo, que havia 

vigorado na primeira década de existência da zona, cedeu espaço aos enunciados discursivos 

que apreendiam as suas práticas como “corruptoras da ordem urbana” e que alertavam para os 

perigos da proximidade entre as meretrizes e as moças e senhoras de “boa família”. Nas 

páginas dos jornais, os membros da elite letrada deixavam a sua opinião sobre uma parcela da 

população que, excluída do sistema de leitura e escrita, não puderam registrar as suas próprias 

                                                                                                                                                   

secretario do prefeito Joaquim Fróes de Caíres Castro, tendo ocupado o cargo de prefeito por alguns dias, na 
ausência do prefeito.  

13 Nestor Passos era padre e exerceu também a função de professor em Vitória da Conquista. 
14 Rostil Matos exerceu a função de professor no colégio Nossa Senhora das Vitórias. Fazia parte do movimento 

de intelectuais conquistense que fundou a Ala das Letras. 
15 Erathósthenes Menezes nasceu em 15 de junho de 1908 no arraial de Laje do Gavião, no vizinho município de 

Brumado. Com a idade de sete anos veio com a família para Conquista, fixando residência no distrito de Iguá. 
Aprendeu as primeiras letras com seu pai, o prof. Abdias. Foi tabelião de notas por mais de quarenta anos. 

16 Nilton Gonçalves nasceu na Vila de José Gonçalves, pertencente ao município de Vitória da Conquista, em 4 
de janeiro de 1923. Formado em Direito, foi poeta, epigramista e dirigente de importantes órgãos da imprensa 
regional, como O Combate. Foi eleito prefeito de Vitória da Conquista nas eleições de 1970. 

17 Padre Luís Soares Palmeira, nascido no Rio de Janeiro, foi sacerdote ordenado em Caetité na década de 1940. 
Em Vitória da Conquista, fundou o Ginásio de Conquista. Foi um dos fundadores da extinta União 
Democrática Nacional e eleito vereador em 1950.  Em 1958 foi eleito deputado estadual pela UDN e em 1963 
foi nomeado Secretário de Estado de Educação e Cultura. Na imprensa editou o semanário A Conquista, que 2 
anos de duração desde 1944. Foi redator-chefe de O Combate entre 1956 e 1957. 

18 Flávio Jarbas Vasconcelos nasceu em Alagoinhas - Ba em 3 de dezembro de 1920. Foi comerciante, cronista, 
jornalista e poeta. Foi dirigente do semanário O Combate, entre 1955 e 1958, no qual publicou poesias e uma 
série de crônicas em coluna intitulada “Janela Para a Rua”. Posteriormente, essas crônicas foram reunidas e 
publicadas em um livro do mesmo nome. 
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impressões. O estudo sobre o cotidiano e as representações da prostituição deve, pois, pautar-

se sobre outras fontes de pesquisa, como a documentação oral e imagética.  

Várias experiências no campo da chamada História Oral sustentam a importância da 

documentação oral para a recuperação da memória de mulheres (SOIHET, 1997) e para a 

construção da história local (AMADO; FERREIRA, 1996; SAMUEL, 1990). Seguindo a 

perspectiva apontada por esses estudos, diferentes vozes sobre a prática da prostituição e 

sobre a inserção das prostitutas na vida da cidade foram apreendidas mediante a coleta de 

depoimentos, eventualmente estimulados por registros fotográficos. Foram abordadas, nas 

entrevistas, antigas moradoras do Maga-Sapo, mas também frequentadores das casas de 

meretrício e outros sujeitos sociais que, direta ou indiretamente, acompanharam a história da 

zona e de suas personagens.  

Os depoimentos revelaram aspectos importantes do cotidiano da rua e informações 

sobre a estrutura e o funcionamento das principais casas de mulheres, bem como sobre temas 

comumente relacionados à prostituição, como doenças, aborto, violência etc. Foram 

realizadas catorze entrevistas, em momentos distintos. Os primeiro oito depoimentos foram 

coletados entre 1997 e1998 no contexto de realização de um projeto de pesquisa sobre a 

prostituição em Vitória da Conquista, que resultou na elaboração de monografia apresentada 

ao Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) como 

trabalho de conclusão do Curso de Especialização em História Social do Brasil. As demais 

entrevistas foram realizadas entre 2011 e 2012, como procedimento metodológico do novo 

projeto de pesquisa, agora subordinado ao Mestrado em Letras da Uesb. Além da realização 

de novas entrevistas, a metodologia adotada nesta fase da pesquisa comportou a retomada dos 

contatos com depoentes abordados na fase anterior que ainda se encontravam vivos, com o 

propósito de sanar dúvidas e obter novas informações sobre a matéria. 

Nos dois momentos da pesquisa, a lista de depoentes foi construída aos poucos, por 

indicação dos primeiros entrevistados. Para a localização de moradoras e proprietárias de 

casas da antiga zona de prostituição do Maga-Sapo foi imprescindível a colaboração do 

senhor Sr José Trindade, que foi músico, garçom e dono de casa de prostituição na Rua do 

Maga-Sapo. 

Em contato prévio, realizado antes da realização de cada entrevista, o depoente era 

informado sobre o teor da conversa e os objetivos propostos. Os depoimentos, previamente 

agendados, foram coletados nas casas dos entrevistados ou em seus ambientes de trabalho, de 

acordo com a indicação dos próprios depoentes. As entrevistas seguiam um plano de 
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abordagem pré-elaborado, mas os depoentes eram estimulados a falar livremente sobre os 

assuntos propostos. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas e os depoentes 

expressaram sua concordância com a utilização dos resultados. 

Foram entrevistadas cinco mulheres, indicadas como ex-moradoras do Maga-Sapo, 

aqui nomeadas pelo pré-nome: Zenilda, Ivanir, Maria (vulgo Maria Veneno), Arlita e Maria, 

esta última vulgarmente conhecida por Maria Peito de Aço. 

 Zenilda, natural de Teófilo Otoni - MG veio para Vitória da Conquista na década de 

1950. Na Rua do Maga-Sapo, foi inquilina da famosa casa de Maria Alice durante oito meses. 

Mudou-se, posteriormente, para a Rua do Juazeiro e, na década de 1970, montou uma casa de 

prostituição na Avenida Bartolomeu de Gusmão, nas imediações da rodoviária.  

Ivanir, natural de Itapetinga-Ba, veio para conquista em 1959, aos dezessete anos, 

Morou, primeiramente, na Rua do Juazeiro e, posteriormente, mudou-se para o Maga-Sapo, 

onde foi inquilina das casas de Maria Alice e Luzia. Com a desativação do Maga-Sapo, na 

década de 1970, montou casa própria na rua de prostituição, denominada Caiena, no Bairro 

Jurema. 

Maria Veneno, natural da zona rural de Vitória da Conquista, da Fazenda Olho 

D’Água, veio para a cidade em 1950, fugindo da casas dos pais, com dezesseis anos 

incompletos. Morou na Rua da Moranga, na casa de Manoel Javanês e, depois, se mudou para 

a Rua do Maga-Sapo, onde teve casa própria. Com a expulsão das meretrizes dessa rua, 

montou nova casa de prostituição no Campo da Ester, no Bairro da Patagônia.  

Arlita é natural de Caatiba, à época distrito de Vitória da Conquista. Mudou-se para 

Vitória da Conquista, por volta de 1950, com catorze anos de idade. Imediatamente foi morar 

na casa de Maria Alice, na Rua do Maga-Sapo, e, posteriormente, retornou a Caatiba, onde 

viveu um romance com um homem casado. A esposa desse amante, enciumada, agrediu-a, 

jogando-lhe soda cáustica misturada a outros produtos corrosivos. O líquido atingiu todo o 

seu corpo e, especialmente, o rosto, causando-lhe danos físicos irreparáveis, inclusive a perda 

da visão. 

Maria Peito de Aço era originária de Jequié-Ba. Nasceu em seis de junho de 1921 e 

veio para Vitória da Conquista em 1948. Morou na antiga Rua da Moranga e mudou-se, 

posteriormente, para a Rua do Maga-Sapo, onde foi inquilina de Maria Alice. Depois, montou 

sua própria casa e, no inicio dos anos de 1970, com a expulsão das meretrizes do Maga-Sapo, 

mudou-se para a Rua Caiena, no bairro Jurema, onde montou nova casa de prostituição. 

Faleceu em 1997. 
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Além das mulheres envolvidas diretamente com a prostituição, buscou-se ouvir 

antigos moradores da cidade, contemporâneos à época áurea do Maga-Sapo, pertencentes a 

diferentes categorias socais, dos quais se procurou colher informações e impressões sobre a 

Rua do Maga-Sapo e suas moradoras. Em primeiro lugar, foi entrevistado o Sr. José Trindade 

dos Santos, conhecido como Zé Bandola. Natural de Bom Jesus da Serra, Zé Bandola nasceu 

em 19 de novembro de 1930 e passou a residir em Vitória da Conquista em 1950. Exerceu a 

profissão de músico e garçom nas boates da Rua do Maga-Sapo e, em 1968, assumiu a 

direção da Casa de Maria Alice, quando esta se mudou para Teófilo Otoni - MG. Em 1971, 

com a expulsão das meretrizes do Maga-Sapo, montou uma nova casa de prostituição na Rua 

Caiena, no Bairro Jurema. 

Foram entrevistados alguns homens que, jovens à época de existência do Maga-Sapo, 

tornaram-se frequentadores dos bares e boates daquela rua, a exemplo de José Pedral Sampaio 

Fernandes, Humberto Murilo Flores, Ariosvaldo Cardoso dos Santos, Carlos Jeovah de Brito 

Leite e Ruy Hermann Araujo Medeiros. 

José Pedral Sampaio Fernandes, nascido em Vitória da Conquista em 12 de setembro 

de 1925, destacou-se na política local desde 1958. Foi eleito prefeito do município no pleito 

de 1962 e destituído do cargo pelos militares, logo após o golpe militar de 1964. Como 

político e engenheiro civil, acompanhou as principais transformações pelas quais passou a 

cidade no período em foco. 

Humberto Murilo Flores nasceu em Vitória da Conquista em 25 de março de 1932. 

Membro de uma tradicional família da cidade tornou-se empresário e é, hoje, uma memória 

viva da história de Vitória da Conquista.  

Ariosvaldo Cardoso dos Santos, conhecido como Moreno, exerceu o oficio de 

sapateiro, um dos mais antigos da cidade. Frequentador da zona do Maga-Sapo, casou-se com 

uma antiga moradora daquela rua, com quem teve filhos. Faleceu em 2007, com mais de 80 

anos de idade.  

Carlos Jeovah de Brito Leite nasceu em Vitória da Conquista, em 7 de novembro de 

1944. Tornou-se funcionário do Banco Econômico, poeta, teatrólogo e membro da Academia 

Conquistense de Letras. Como cronista literário, foi responsável pela sessão “Assim 

&Assado”, publicada em O Jornal de Conquista. Conhecedor das zonas de prostituição de 

Vitória da Conquista, escreveu a peça teatral intitulada “Os Sacanas”, na qual retrata o 

submundo da prostituição às margens da BR116 (trecho urbano da rodovia BR116). 
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Ruy Hermann Araujo Medeiros nasceu em Remanso - Ba, em 1° de fevereiro de 1947. 

Mudou-se para Vitória da Conquista em 1952. Foi redator do jornal Fifó, semanário que 

circulou entre os anos de 1977 e 1978. Advogado e professor universitário é, hoje, uma 

memória viva da história da cidade e seu arquivo pessoal se constitui em um importante 

acervo para os pesquisadores da história regional.  

Por suas experiências profissionais, que implicaram em uma relação direta com as 

moradoras do Maga-Sapo, foram selecionados, também, como depoentes, um farmacêutico e 

um policial: Aloysio Pereira da Silva e Sizino Sande. 

Aloysio Pereira da Silva nasceu em Aracaju - Se, em 10 de dezembro de 1916. Passou 

a residir em Vitória da Conquista em 8 de junho de 1957. Tornou-se espírita e proprietário da 

farmácia Galiza, localizada na Praça da Bandeira, no centro da cidade. Receitava e vendia 

remédios para as meretrizes do Maga-Sapo, com as quais manteve relações de amizade. 

Faleceu em 1997. 

Sizino Sande, nascido em 29 de novembro de 1913, tornou-se chefe da guarda 

municipal da cidade. Era responsável pelo policiamento ostensivo da zona meretrícia do 

Maga-Sapo. Acumulava também a função de curandeiro, ministrando remédios para as 

prostitutas e demais moradores da cidade. Morreu em 2006. 

Enfim, procurou-se incluir, ainda, na lista de depoentes, uma mulher, filha de uma 

tradicional família protestante da cidade de Vitória da Conquista, com o propósito de 

auscultar uma opinião distinta daquelas auferidas das pessoas que se relacionaram diretamente 

com o mundo da prostituição. Foi escolhida, com este intuito, a professora e escritora Helêusa 

Figueira Câmara. Nascida em Vitória da Conquista em 14 de maio de 1944, Helêusa Câmara 

foi moradora do centro da cidade e, por meio de seus depoimentos, foi possível vislumbrar a 

visão das mulheres do seu meio em relação às meretrizes da zona de prostituição do Maga-

Sapo.  

Na perspectiva apontada por Portelli (1997), os relatos orais não foram tomados como 

instrumentos para fornecer informações sobre o passado. O recurso à fonte oral não buscou 

atender à preocupação com o ineditismo da fonte ou com o preenchimento de “lacunas” 

deixadas pelas fontes escritas. Com os depoimentos buscou-se recuperar o vivido, levando-se 

em consideração o especial contributo da subjetividade do narrador que o viveu. As fontes 

orais permitem evidenciar histórias passadas, mas em uma rotina inserida na lógica da vida 

coletiva vivenciada no presente. Deste modo, buscou se a recuperação do passado na memória 

de indivíduos e grupos que tem continuidade no presente e que não se acaba nele. 
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   Do mesmo modo, os registros fotográficos, complementarmente utilizados como 

fontes de informação e como fator de estimulação da memória dos depoentes, eles também 

ajudam a recuperar histórias de vida e informações sobre o cotidiano das mulheres que se 

constituem em foco da investigação. Tendo como cenários as praças, as ruas ou as casas de 

particulares, as fotografias revelam a presença das prostitutas nos tempos e espaços de 

sociabilidade urbana. Muitas vezes anotados com inscrições a mão, os documentos 

fotográficos permitem, ainda, desvendar relações amorosas e laços de amizade entre as 

mulheres e com outras pessoas da sociedade conquistense. 

  Como ressalta Pesavento (2008b), a linguagem imagética atende ao propósito de 

comunicar. Produzida a partir de uma ação humana intencional, a imagem é dotada de sentido 

e partilha com outras formas de linguagem, a condição de ser simbólica; isto é, ela é portadora 

de significado para além do que é mostrado e precisa ser lida.  

 Enfim, as imagens e discursos coletados dos jornais, dos documentos oficiais, dos 

textos literários, das fontes orais e imagéticas foram tomados aqui como representações da 

zona do meretrício do Maga-Sapo e da prostituição como um elemento fundamental na 

composição da urbe. 

 As representações, como as compreendem Chartier (1990) e Pesavento (2008a) não 

são cópias idênticas do real, mas construções elaboradas a partir dele. Segundo Chartier 

(1990, p. 17), as representações são esquemas intelectuais, que criam as figuras graças às 

quais o presente pode adquirir sentido, tornando o outro inteligível e o espaço decifrável. As 

representações se fazem conhecer através da produção cultural de uma determinada época e é 

por meio delas que os grupos sociais, inconscientemente, se arrogam um ideal, concebem 

modelos para a conduta de seus membros e reafirmam formas particulares de exercício de 

poder.  

É por meio das representações, ainda de acordo com Chartier, que os sujeitos 

fundamentam as suas visões de mundo a partir de seus interesses ou dos grupos dos quais 

fazem parte. Desta forma, os sujeitos e os grupos criam representações de si mesmos e dos 

demais grupos, e essas representações fundamentam suas visões de mundo sobre a realidade. 

As representações visam construir o mundo social e, portanto, são matrizes dos discursos e 

das práticas dos grupos. Por meio das representações pode-se perceber que o “campo social” é 

permeado por tensões e interesses conflitantes. As lutas de representações perpassam os 

discursos, sendo, portanto, como enfatiza Chartier, imprescindível “discernir a posição de 

quem fala”. As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas para 
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compreender os mecanismos pelos quais os grupos impõe, ou tenta impor, sua concepção do 

mundo social, os valores que são seus, e o seu domínio (CHARTIER,1990, p. 17) 

 A abordagem da prostituição a partir do conceito de representação pode ser situada no 

campo da História Cultural, mas não se pode descuidar do fato de que toda a vida cultural, nas 

suas múltiplas formas, perpassa também pela cotidianidade. De acordo com Agnes Heller 

(1992, p.17),  

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na 
vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua 
personalidade. Nela, colocam-se “em funcionamento” todos os seus sentidos, 
todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus 
sentimentos, paixões idéias, ideologias.  
 

 Deste modo, apreender as representações sobre as meretrizes da Rua do Maga-Sapo 

não significa apenas decifrar as maneiras como o espaço da zona de prostituição e suas 

moradoras foram problematizado pelos vários grupos da sociedade conquistense. Significa, 

também, recuperar o vivido daquelas mulheres que, na condição de moradoras ou 

proprietárias de casa, se relacionaram de uma forma muito peculiar com a cidade e com os 

seus habitantes. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro tem como foco a história 

da cidade de Vitória da Conquista, em especial as modificações na vida social, política e 

urbana, suscitadas pela abertura de estradas, pelo desenvolvimento comercial e pelo aumento 

do fluxo migratório, nas décadas de 1950 e 1960. O segundo capítulo apresenta um histórico 

das principais zonas meretrícias existentes na cidade, na primeira metade do século XX, desde 

a famosa Rua da Moranga até a Rua do Maga-Sapo, que se consolida, por volta de 1950, 

como espaço privilegiado da boemia conquistense.  O objeto do terceiro capítulo é o cotidiano 

das meretrizes do Maga-Sapo. Nos diversos tipos de fontes foram recuperadas informações e 

impressões relativas às relações de trabalho, aos laços familiares, a amores, às doenças, ao 

aborto, aos espaços e tempos de sociabilidade dessas mulheres, marcadas por seu 

comportamento desviante em relação aos padrões éticos e morais apregoados como corretos 

em uma pequena cidade do interior da Bahia, em meados do século XX.  O quarto capítulo 

está dedicado às imagens e discursos conflitantes que, nos jornais e em documentos literários, 

trataram da existência da zona do Maga-Sapo. Em sua maioria, esses documentos 

reivindicavam para a elite local o privilégio do acesso às ruas centrais da cidade. Tomadas 

como entraves ao desenvolvimento urbano e como obstáculo à consolidação de valores éticos 

e morais vistos como naturais e universais, as casas de “mulheres livres” deveriam ser 

transferidas para as regiões periféricas da cidade, sem que qualquer preocupação houvesse 
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com as condições de sobrevivência das pessoas que nelas habitavam. Vozes destoantes 

puderam ser observadas, como as que haveremos de tratar no Capítulo 4. 
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1 Vitória da Conquista: breve histórico 

 

A cidade de Vitória da Conquista está localizada na região sudoeste do Estado da 

Bahia, na microrregião do Planalto de Conquista. Até 1950, a área do município correspondia 

a 9.422 Km².  Desde então, essa área foi diminuída para 3.743 Km² devido à emancipação de 

alguns dos seus distritos. O município limita-se ao Norte com os municípios de Anagé e 

Planalto; ao Leste, com Barra do Choça e Itambé; ao Sul, com Encruzilhada e Candido Sales; 

a Oeste, com Belo Campo e Anagé. (TANAJURA, 1992, p.17) 

Assim como muitas cidades que surgiram no Brasil entre o fim do século XVIII e o 

início do XIX, Vitória da Conquista deve o seu nascimento a interesses de ordem privada. 

Homens, em sua maioria de origem portuguesa, movidos pela vontade de encontrar riquezas 

minerais, comandaram excursões pelo interior do país, desafiando perigos e condições 

adversas e enfrentando batalhas que levaram ao extermínio ou à escravização de populações 

autóctones. A ocupação de vastas áreas do sertão baiano pode ser relacionada à exaustão das 

minas de ouro das Minas Gerais, como também à descoberta de novas jazidas na cabeceira do 

Rio das Contas, no alto sertão da Bahia, e nas nascentes do rio Itapicuru, em Jacobina, no 

início do século XVIII.  

Em seus estudos sobre o povoamento da região de Vitória da Conquista, Sousa (1998) 

acompanha a trajetória de João da Silva Guimarães e seu genro, João Gonçalves da Costa, 

que, em busca de novas terras e de riquezas, adentraram o chamado “sertão da ressaca”,19 

enfrentando e dizimando os grupos indígenas que habitavam a região.20 À ação desses 

homens está associada a fundação, por volta de 1752, do Arraial de Conquista, inicialmente 

sob a jurisdição da Freguesia do Rio Pardo (Minas Gerais), depois de Jacobina, Rio de Contas 

e, por fim, da Freguesia da Vila do Príncipe de Caitité. 

O povoado foi elevado à condição de Imperial Vila por Lei Provincial de 1° de maio 

de 1840. A partir de então foi constituída a primeira Câmara de Vereadores e o Poder 

Executivo da vila passou a ser exercido por um intendente, escolhido entre os proprietários de 

terra locais. À época da fundação, a Vila da Vitória tinha a pecuária como principal atividade, 

à qual se somava a pequena agricultura de subsistência. A criação de gado nas regiões 

                                                
19 O termo Sertão da Ressaca foi resgatado da geografia popular com o sinônimo de “funda baia de mata baixa 

circundada por serra” e amplamente aplicado às terras situadas entre os rios Pardo e das Contas, como 
esclarece Medeiros (apud SOUSA, 1988, p. 10). 

20 Fonseca (1999) nos oferece um relato do episódio que ficou conhecido como o “banquete da morte”, no qual 
João Gonçalves da Costa convida os índios Mongoiós a uma festa e, após embriagá-los, os mata. (FONSECA, 
1999, p. 24). 



27 
 

 
 

interioranas era incentivada pela Coroa portuguesa e visava, principalmente, o abastecimento 

das regiões de produção açucareira e aurífera.   

A consolidação do projeto de conquista dos sertões demandava a abertura de estradas 

que pudessem atenuar o isolamento das terras recentemente ocupadas. Inicialmente coube aos 

próprios desbravadores a tarefa desse empreendimento e as primeiras vias não passavam de 

trilhas na mata, destinadas ao trânsito de animais de carga ou de sela. 

 O isolamento da região permaneceu pelo menos até meados do século XX, como 

ressalta Orrico (1982, p. 26): “Conquista não tinha estradas carroçáveis. Era servida apenas 

por velhas estradas coloniais ou picadas indígenas por onde passavam as tropas e as boiada”. 

A despeito desse quadro adverso, verifica-se um acentuado desenvolvimento da economia 

regional, amparada na produção agropecuária e nas trocas interregionais, como salienta 

Fontes (2009): 

 

Entre fins do século XIX e início do século XX, o município já se projeta 
como um importante espaço de produção agropecuária e de intermediação 
comercial, estabelecendo relações econômicas com a região cacaueira e o 
Sertão da Ressaca. Nos fins da década de 1920, as relações mercantis com 
outros centros são dinamizadas, via rodovia e ferrovia Jequié-Nazaré, 
aproximando os fluxos humanos e econômicos do Recôncavo Baiano, logo, 
da capital do Estado que chegavam pelo porto. Esta relação de mercado entre 
o sertão e o litoral dá início a um intenso trânsito entre os dois pontos da 
Bahia. 
  

Ao final da segunda década do século XX, sob a liderança do intendente Ascendino 

dos Santos Melo, os coronéis Zeferino Correia de Melo, José Maximiliano Fernandes de 

Oliveira e Marcelino de Aguiar apresentaram ao Governador do Estado da Bahia, Francisco 

Marques de Góes Calmon, o pleito de construção de uma estrada que ligasse Vitória da 

Conquista a Jequié, mais próxima à estação ferroviária da Toca da Onça, hoje Jaguaquara. A 

estrada facilitaria o comércio de gado e de outros gêneros produzidos na região, ao tempo em 

que possibilitaria uma comunicação mais rápida com as cidades do recôncavo, em especial, 

com a capital. O grupo recebeu uma negativa como resposta, mas, com o apoio de mais 

alguns fazendeiros da região, fundou a Companhia Rodoviária Conquistense, com o objetivo 

de efetivar o projeto de construção da estrada. O fato foi noticiado pelo jornal A Notícia, em 

1926: 

Organizou-se, nesta cidade, ha poucos dias, uma associação tendo por 
objetivo a construção de uma estrada de rodagem que, partindo desta cidade, 
vai morrer em Jequié. 
A dita empresa se compõe de dez associados, entrando cada um por ora, com 
a quantia de 20:000$000. [...]  
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Queremos crer que a aludida empresa, em cuja frente se acha o Cel. José M. 
Fernandes de Oliveira, dentro de um ano dará por terminada a estrada em 
apreço, pois para isso não faltarão dinheiro e boa vontade. 
A Conquista a despeito da má vontade dos inimigos do progresso e dos que 
calumnniam, está evoluindo a olhos vistos. (A Notícia, Vitória da Conquista, 
ano II, n. 50, 2 jan.1926, p. 2,).21 
 

No mesmo ano, foi inaugurado o primeiro trecho da estrada, que ligava Conquista à 

cidade de Poções. Com a conclusão da via, os sócios instituíram a cobrança de pedágio, como 

esclarece Orrico (1982, p. 26): 

 

Correntes assinalavam os postos de pedágio, assim distribuídos: Conquista, 
Poções, Boa Nova e Curral Novo (próximo a Jequié). Independente do 
percurso a ser coberto, cobrava-se vinte e cinco mil réis por caminhão e 
quinze mil réis por carro pequeno. Os postos funcionavam noite e dia e nem 
é preciso dizer que também aos domingos,  feriados e santificados. 

 
Os coronéis da região tinham na estrada um recurso para aumentar suas fontes de 

renda. Tradicionais e conservadores do ponto de vista político, como salienta Ivo (1999), os 

membros da elite local foram responsáveis por uma “modernização” da economia regional. 

Na condição de patrocinadores de “coisas e causas”, viram aumentar o seu próprio prestígio 

diante da população local, o que lhes facultava o domínio do poder político no plano regional.  

 No final da década de 1940 e no início dos anos 1950 é que Vitória da Conquista foi 

beneficiada com políticas públicas de construção de rodovias. As obras viabilizaram a ligação 

entre a cidade e alguns centros econômicos do estado e do país e acabaram por garantir a 

Vitória da Conquista um papel destacado como entreposto comercial no sertão da Bahia. Este 

foi também um período de considerável modificação da dinâmica populacional e social da 

cidade.  

De acordo com Medeiros, o incremento da economia local foi favorecido pela 

Segunda Guerra Mundial, que estimulou a produção e exportação de produtos agropecuários:  

 

Este conflito colocaria na ordem do dia uma demanda maior de produtos 
agrários, para o abastecimento dos grandes centros. O bolsão produtivo da 
região de Vitória da Conquista (incluindo Itapetinga e Itambé) não ficou 
estranho ao fenômeno, fato que gerou fluxo de renda para a região, 
estimulando o produtor para a ocupação de áreas disponíveis de terras. O 
manifesto do Sr. Juvino Oliveira (que mais tarde seria prefeito de 
Itapetinga), datado do início da década de 1940, intitulado “Aos fazendeiros, 
negociantes e industriais da região de Couro d’Anta e Potiraguá” nos fala em 

                                                
21 Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista (APMVC). Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 02.  
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“carros voltando carregados de produtos da zona, como sejam madeira, 
porcos, feijão e outros gêneros alimentícios, tão carentes nos centros de 
grandes consumos”. “O quadro econômico da década de 1940, favorável à 
exportação, formado principalmente pela repercussão do Segundo grande 
conflito Mundial, explica em grande parte o desenvolvimento experimentado 
por Vitória da Conquista e Região naquele período. (MEDEIROS, 1978a, p. 9)  
 

Por volta da mesma época, a sede do município conheceu um incremento populacional 

decorrente da vinda de migrantes da zona rural do próprio município, bem como de outras 

regiões do estado e do país. Ao final de duas décadas, a população urbana superou a 

população rural, como pode ser visualizado na Tabela 1, apresentada por Ruy Medeiros em 

matéria publicada no jornal Fifó, no ano de 1977, intitulada “Aspecto urbano de Conquista 

através da História”:  

 
Tabela1 – Distribuição da população rural e urbana do município de  

Vitória da Conquista (1940 a 1970) 
 

Ano População 
rural 

% População 
urbana 

% Total 

1940 24.910 74,3% 8.644 25,7% 33.554 

1950 26.993 58,4% 19.463 41,6% 46.456 

1960 31.401 39,3% 48.712 60,7% 80.113 

1970 41.569 32,5% 85.959 67,5% 127.528 

Fonte: Fifó, Vitória da Conquista, ano I, n. 0, 11 out. 1977, p. 9. 
 

Os indicadores de um acelerado crescimento urbano não são uma característica 

exclusiva de Vitória da Conquista. Dados sistematizados pelo Centro de Estudos Migratórios 

mostram que, nas décadas de 1960 para 1970, o Brasil já tinha a maior parte da sua população 

residindo em cidades e algumas urbes tinham um especial poder de atração sobre os migrantes 

da zona rural (Cf. MENEZES; GONÇALVES, 1986, p. 10). Entretanto, além da “atração” 

exercida pelas áreas que ofereciam melhores condições de trabalho e renda, outro fator de 

deslocamento deve ser considerado: a “expulsão”, relacionada às difíceis condições de 

sobrevivência em determinadas regiões brasileiras. Esses dois fatores associados foram os 

principais responsáveis pelas migrações em direção às cidades na época considerada (Cf. 

MENEZES; GONÇALVES, 1986, p. 35). 

Na região de Vitória da Conquista, constitui fator histórico de “expulsão” do homem 

do campo o fenômeno da seca que periodicamente castiga os sertões, desestruturando as 

formas tradicionais de trabalho familiar e a agricultura de subsistência. As secas prolongadas 

levam muitos sertanejos pobres a migrar para locais que oferecem melhores condições de 
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sobrevivência. Tanajura expõe a importância de Vitória da Conquista como lócus de atração 

de migrantes da seca, em meados do século XX:  

 

A cidade ainda estava sob o impacto da grande migração de sertanejos 
fugidos de áreas onde a incidência da seca, na primeira metade da década de 
50, era maior. As levas de sertanejos não tinha ainda se distribuído por 
outras regiões, entre as quais a pastoril de Itapetinga que era novo foco de 
atração. (TANAJURA, 1992, p. 75) 
 

Silva e Silva (1991) destacam outro fator de deslocamento da população da zona rural 

para a zona urbana: a ampliação das áreas ocupadas com pastagens. Em Vitória da Conquista, 

a pecuária era a atividade mais importante desde a época da colonização e, a partir da década 

de 1940, com a introdução de novas raças mais vigorosas de gado, como o zebu, o guademar 

e o malabar, as áreas de pastagem foram ampliadas, como salientou Medeiros em matéria 

publicada no jornal Fifó, no ano de 1977.22   

Devem ser considerados, ainda, como fatores de estímulo à migração, a modernização 

dos processos agrícolas, mediante a introdução de máquinas que levaram à diminuição da 

necessidade de mão-de-obra para os serviços agropecuários, bem como a publicação da lei 

4.214/1963, que estendeu aos trabalhadores rurais os direitos trabalhistas antes exclusivos dos 

trabalhadores urbanos e gerou reações por parte dos fazendeiros. 

 As mudanças na economia e nas relações sociais rurais na região de Vitória da 

Conquista foram resumidas por Pedro Bittencourt Ferraz, agropecuarista da região, em 

entrevista concedida a Ana Emilia Ferraz (2001, p. 34-35): 

 

Antigamente, nas décadas de quarenta, cinquenta, quando não existia trator, 
motosserra, estradas e eram poucos os carros, praticamente não havia o 
transporte rodoviário. O fazendeiro naquela época estava abrindo as fazendas 
[...] e as aberturas eram feitas a machado, com o trabalho do machadeiro [...] 
Então, era necessário, naquele tempo, que houvesse bastante gente no 
campo. [...] Nas décadas de 30,40 até 50[...] não havia a Consolidação da Lei 
do Trabalho; depois [...] essa lei tendo sida estendida para o homem do 
campo, essa relação de emprego passou a ser  vigiada pela lei [...] Discutia-
se o salário, não se falava em férias, décimo terceiro, rescisão de contrato, 
fundo de garantia, aposentadoria... Nada disso existia.  
 

Vitória da Conquista recebeu, também, um grande contingente de migrantes advindos 

de outras regiões do país, vítimas da concentração fundiária, da ausência de políticas públicas 

para a agricultura familiar e da inexistência de serviços públicos que favorecessem os 

                                                
22 Cf. Fifó, Vitoria da Conquista, ano I, n. 11, 25 out. 1977, p.9. 
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pequenos produtores. O processo migratório foi facilitado pela abertura de importantes 

estradas, que cortavam a cidade, a exemplo da BR 116 (Rio - Bahia) e da BA 415 (Ilhéus-

Lapa). A primeira, cuja construção foi iniciada no ano de 1944, foi inaugurada em 1963 e teve 

grande importância por interligar a cidade de Vitória da Conquista às grandes cidades do 

Centro-Sul do país. Conforme aponta o estudo de Silva e Silva (1991, p. 46-47), a ampliação 

da malha viária do país, com a construção de estradas federais ligando a região nordeste ao 

sudeste do país, está associada ao desenvolvimento industrial (e especialmente da indústria 

automobilística) no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. A iniciativa do governo federal era 

imprescindível para o desenvolvimento interno do mercado nacional e para o estabelecimento 

de um conjunto de relações centro-periferia do qual o estado da Bahia passou a fazer parte. Já 

a construção da rodovia Ilhéus - Lapa, de iniciativa do governo estadual, atendia ao propósito 

de facilitar a comunicação entre o litoral Sul da Bahia e regiões do sertão baiano. Iniciada na 

década de 1960, a construção da BA 415 só se concluiu em 1975. 

Com as estradas, o comércio e o setor de serviços foram dinamizados e a cidade de 

Vitória da Conquista tornou-se atrativa aos imigrantes. A Tabela 2 oferece um quadro do 

crescimento populacional do município de Vitória da Conquista entre 1940 e 1980, para o 

qual contribuiu, certamente, o fenômeno migratório.  

 
Tabela 2 – Crescimento populacional do município de Vitória da Conquista (1940 a 1980) 

 
Ano População 

1940 33.556 

1950 46.456 

1960 80.113 

1970 127, 528 

1980 194.299 

Fonte: IBGE. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em 20 de março de 2012 
 

Os impactos da presença da construção da BR116 para a transformação de Vitória da 

Conquista em um pólo de  desenvolvimento regional foram destacados em matéria publicada, 

em 1959, pelo jornal O Conquistense: 

 

O comércio robusteceu-se com o aumento da população, aumentou a 
população flutuante, passando a cidade a ser centro de convergência dos 
municípios do alto sertão, de todos seus vizinhos e de alguns municípios do 
norte do estado de Minas. A par do desenvolvimento comercial constitui 
elementos favoráveis ao crescimento demográfico da cidade: o clima 
saudável (goza de clima semelhante a uma estação balneária); existe o 
conceito de que a cidade possui o custo de vida mais favorável de todo o 
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Estado; bons estabelecimentos escolares; boas instalações de assistência 
médica, enfim, há um conjunto de circunstâncias que situa Vitória da 
Conquista como capital do sertão. (O Conquistense, Vitória da Conquista, 
ano IV, n. 163, 6 jun. 1959, p. 5).23 

 
Viajantes que saíam de vários estados nordestinos nos chamados “paus-de-arara” em 

direção ao Sudeste do país, acabaram muitas vezes, fixando residência na cidade. A presença 

de tantos “estrangeiros” foi objeto de nota assinada por Mozar Tanajura, intitulada “Vitória da 

Conquista: a cidade do medo”, publicada em O Jornal de Conquista, em 1971: 

 

Vivem aqui cerca de cem mil habitantes. Até 1942 não existia quase 
ninguém. De onde teria vindo tanta gente? Do Pará? Do Amazonas? Dos 
Pampas? Ou das terras dos Cariris? De toda parte um pouco. Há aqui gente 
de tudo que é “raça”: pernambucana (é oficina de Pernambuco pra cá, é 
oficina de Pernambuco prá lá) cearense, sergipano, mineiro, paraibano, 
paraense, matogrossense, japonês, americano, árabe, francês, alemão até 
mesmo gregos e troianos. Mas a maior parte são baianos. Naturalmente que 
a caatinga despovoou inclusive Rio de Contas, Paramirim, Abaíra, Riacho de 
Santana, e uma infinidade de outros vilarejos. (O Jornal de Conquista, 
Vitória da Conquista, ano XIII, n. 485, 22 maio 1971, p. 1).24 
  

Do ponto de vista da infraestrutura, Vitória da Conquista passou por acentuadas 

transformações a partir da implantação de instituições públicas e empresas privadas, que 

também se constituíam em fator de atração. O Código de Postura do Município do ano de 

1954 informa a existência de estabelecimentos ligados às áreas de saúde, educação e lazer.25 

Em relação à assistência médica, a cidade contava com o Hospital Regional, o Hospital São 

Vicente de Paula, a Maternidade Regis Pacheco, a Casa de Saúde Conquista, a Casa de Saúde 

Correia Leite, a Casa de Saúde São Geraldo e o Ambulatório João Santos. Existiam, ainda, 

serviços de saúde pública, como um posto de puericultura, um posto de higiene e um posto do 

Serviço Nacional de Febre Amarela.  

No que se refere ao crédito, a cidade contava com um Banco do Brasil, desde 1944; 

um Banco da Bahia, desde 1954; um Banco Econômico da Bahia, de 1930; o Instituto Central 

de Fomento Econômico da Bahia, de 1952; uma Caixa Econômica Federal, desde1936; e o 

Banco Mineiro de Produções, de 1957. Esses bancos eram importantes fornecedores de 

crédito para os grandes investidores da área da agricultura, pecuária e comercio local, além de 

concederem empréstimos para a construção de obras públicas. 

                                                
23 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 
24

 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja3 
25 Código de Postura do Município de Vitória da Conquista, Ano de 1954. Texto mimeografado pertencente 

ao acervo particular do Sr. Julio Emiliano Oliveira.  
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Em relação aos transportes, a cidade era servida por 17 empresas, sendo 05 destinadas 

ao transporte de passageiros e 12 ao transporte de cargas. O Código de Postura do Município 

de 1954 contabilizava, ainda, a existência de 57 hotéis e pensões; 21 oficinas para reparo de 

automóveis; 19 postos de bombas de gasolina. Os dados podem ser complementados por 

informações retiradas da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, referentes ao ano de 1956. 

Encontra-se aí que, neste ano, circulavam pela cidade, em média, 200 veículos, diariamente. 

 A BR 116 e a BA 415 contribuíam para aumentar expressivamente os números da 

população flutuante e a demanda por serviços oferecidos na cidade. (IBGE, 1958, p. 418). Na 

Imagem 1 visualiza-se um mapa rodoviário com as estradas que cortavam a cidade e ligavam 

Vitória da Conquista aos principais centros econômicos do país e às regiões do seu entorno. 

 
Imagem1 – Principais estradas que cortam Vitória da Conquista (décadas de 1950-1970) 

   
Fonte: Arquivo pessoal do Prof. Dr. Edvaldo Oliveira (Departamento de Geografia-Uesb) 
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No que tange à religião, ainda segundo informações contidas no Código de Postura do 

ano de 1954, a cidade contava com 26 templos católicos, 03 batistas, 01 adventista, 01 

presbiteriano, além de 05 centros espíritas. Referente à educação, a cidade contava com 02 

ginásios, 03 escolas de datilografia, 05 escolas de corte e costura e 01 escola de música. No 

tocante ao ensino primário, havia em Vitória da Conquista 25 escolas estaduais, 57 escolas 

municipais, 10 escolas particulares e 24 classes supletivas. Entre os estabelecimentos de 

ensino, destacava-se a Escola Normal, inaugurada em 1952, e que se constituiu como 

importante órgão de formação de professores. Como salienta Mendes (2004, p. 36),  

 

a construção desta escola se constituiu como um dos elementos responsável 
pela atração populacional que Conquista exercia naquele período [...] a sua 
implantação impactou a comunidade conquistense e teve uma repercussão de 
abrangência regional.  

 
Entretanto, nem todas as pessoas que afluíram para a cidade tiveram oportunidade de 

estudar. O número de escolas era insuficiente para atender a população residente na cidade e o 

processo seletivo rigoroso para o ingresso nas mais importantes instituições era fator de 

exclusão. Para o acesso à Escola Normal era exigido do candidato um “atestado de conduta”, 

além do cumprimento de outros pré-requisitos, contidos no Capítulo III do artigo 20 da Lei 

Orgânica do Ensino Normal de 1946, como ser brasileiro, gozar de sanidade física e mental, 

estar livre de defeito físico ou distúrbio emocional que contra-indicasse o exercício da função 

de docente, ter bom comportamento social e obter habilitação nos exames de admissão 

(MENDES, 2004, p. 94). 

As transformações nos planos sócio-econômico e demográfico do município 

provocaram mudanças no campo político. Ao lado dos representantes das famílias 

tradicionais, ligadas à elite rural, os quadros da política conquistense passaram a incorporar 

nomes oriundos das novas atividades econômicas do redimensionamento social do município. 

A eleição de José Pedral Sampaio ao cargo de prefeito do município do pleito eleitoral de 

1962 indicava, naquele momento, a ascensão ao poder local de um novo projeto e ideais 

político, mais coerente com os anseios dos novos grupos (SOUZA, 2010, p. 86). Tal trajetória, 

entretanto, foi logo abortada em 1964, com o Golpe civil-militar que levou à implantação da 

ditadura militar no Brasil. 

 Em Vitória da Conquista, o Golpe e a repressão subsequente, com a destituição do 

prefeito e a prisão de mais de cem militantes políticos, foi festejada por setores conservadores, 

com repercussões na imprensa local. Coube, também, à imprensa local noticiar, com 
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mensagens de otimismo, os sinais do desenvolvimento socioeconômico do município. As 

imagens de uma realidade pujante não se sustentavam, entretanto, se confrontadas com os 

dados relativos à oferta de emprego. 

 A concentração da população na zona urbana, a partir da década de 1970, 

potencializava as desigualdades. A quantidade de mendigos que perambulavam pelas ruas 

indicava que a urbe não era capaz de abarcar a mão-de-obra excedente, composta por 

desempregados, sem outro meio de sobrevivência que não a mendicância ou a marginalidade. 

A presença dessas pessoas nas ruas do centro da cidade aumentava o desconforto de 

comerciantes e das demais pessoas que circulavam por essas vias. 

 A luta contra a mendicância foi destacada em O Jornal de Conquista, em matéria 

intitulada  “Alameda dos Mendigos”, datada de março de 1970: 

 

Pensamos que o povo de Conquistense não está esquecendo da campanha 
que fizemos com o objetivo de dar outro aspecto às nossas 
ruas,principalmente as do centro, retirando dela os mendigos de tôda a 
categoria, asilando os comprovadamente necessitados e reprimindo os falsos 
mendigos, depois da necessária separação.A nossa campanha contou com o 
apoio de todos os representantes das nossas classes sociais, inclusive, do 
iminente Bispo Diocesano que esteve presente às duas reuniões realizadas na 
Câmara Municipal. (O Jornal de Conquista, Vitória da Conquista, ano XII, 
n. 440, 28 mar. 1970, p. 1).26 
 

 As levas de desempregados que perambulavam pela cidade não eram condizentes com 

a imagem de progresso e desenvolvimento auferida à cidade pela imprensa local, que se 

arvorava falar em nome da cidade: 

 

O volume de mendicantes e de “golpistas” aumentam diariamente, nesta 
cidade de tão pouca sorte quanto a seus administradores (salvo poucas 
exceções) ao ponto de ilustres personalidades que comerciam na Alameda 
Ramiro Santos mudarem (nas rodas das críticas) seu nome para o espetacular 
nome  de “Alameda dos Mendigos” [...] Para o bom nome de Conquista 
vamos renovar a luta, para que seja extirpada a mendicância nas ruas da 
cidade. (O Jornal de Conquista, Vitória da Conquista, ano XII, n. 440, 28 
mar. 1970, p. 1).27 

 
No ano seguinte, uma nota anônima publicada no mesmo jornal denunciava a 

existência de “falsos mendigos” e exigia das autoridades competentes o uso da força policial 

contra aqueles: 

                                                
26 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3.  
27 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3 
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Falsos mendigos Serão Punidos [...] O cordão de mendigos nesta cidade cada 
dia aumenta mais. Dentre êles é grande o número de pedintes que pelo 
aspecto estão aptos para o trabalho, são falsos mendigos, que exploram a 
caridade pública e que precisam enquanto antes, do necessário corretivo 
policial, porque são ociosos. (O Jornal de Conquista, Vitória da Conquista, 
ano XIII, n. 490, 15 ago. 1971, p. 5).28 
 

 A matéria se insurgia contra o comportamento “insolente” dos pedintes e solicitava 

das autoridades competentes o “extermínio da calamidade”: 

É de causar admiração o número de menores de ambos os sexos, que enche 
as ruas da cidade, que invade os restaurantes, as lanchonetes ou qualquer 
lugar onde haja reuniões para, até de modo insolente, pedir esmolas. [...] Os 
responsáveis pela administração municipal devem olhar o número de 
pedintes que habita nesta Cidade que nos parece ser o desejo dos mendigos 
que nos são remetidos por outras localidades e sem perca de tempo, tomarem 
as medidas mais convenientes para  extermínio da calamidade. Esta não é a 
primeira vez que destas colunas já temos clamado e continuaremos, a bater 
na mesma tecla, até que desapareçam da cidade tôdas a espécies de 
mendigos. (O Jornal de Conquista, Vitória da Conquista, ano XIII. n. 490, 
15 ago. 1971, p. 5).29 
 

Outra consequência do acentuado e desordenado crescimento populacional da cidade 

foi a carência de moradias. O valor exorbitante dos aluguéis na área central da cidade, melhor 

servida de infraestrutura urbana, suscitou o deslocamento das pessoas com menor poder 

aquisitivo em direção à periferia. Os primeiros loteamentos populares de Vitória da Conquista 

localizados na periferia da cidade datam da década de 1950 e surgiram da iniciativa individual 

de alguns agentes loteadores. Estes visavam, principalmente, lucrar com a oferta de moradias 

modestas aos migrantes recém-chegados, como salienta, em entrevista, o empresário 

Humberto Flores: 

Então as pessoas migraram para a cidade e quando Gildásio Cairo abriu 
esses loteamentos, ele facilitou de uma forma incrível, a localização de toda 
essa gente que veio para Conquista, para você ter um exemplo, todo lote na 
época, parte por determinação de um plano diretor antigo da prefeitura, era 
de que o lote teria 10 metros, mas Gildásio sabiamente vendia o lote de 10 
metros, e permitia que ele fosse dividido em dois, para que alguém se 
associasse ou pessoas se associassem e fizesse duas pequenas casas de cinco 
metros cada uma, que ainda existe, em numero bem menor [...] onde hoje é 
uma lojinha, ou um predinho [...] e Gildásio conseguiu através do seu 
prestígio pessoal, e de forma até aplaudida ele conseguiu com a prefeitura a 
divisão e fazer duas escrituras para um lote só.30 
 

Os primeiros loteamentos não foram contemplados com qualquer obra de 

infraestrutura, como serviços de água, esgoto, iluminação e pavimentação. Alguns deles, 

                                                
28 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3 
29 APMVC. Armário 6. Hemeroteca. Bandeja 3. 
30 Entrevista realizada em 23 de agosto de 2011. 
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localizados em áreas mais baixas, foram vitimados por grandes enchentes nos períodos 

chuvosos, que levaram à destruição de casas. Ainda assim, as ações dos loteadores lhes 

valeram o prestígio político no meio das camadas populares31 e levaram ao surgimento de 

importantes bairros de caráter popular, a exemplo dos bairros Jurema, Bateias, Gerson Sales. 

Este último, separado da parte antiga da cidade pela BR 116, ficou popularmente conhecido 

como Bairro Brasil e acabou por se constituir  em um importante vetor de crescimento da 

zona oeste da cidade. 

As rodovias que cortavam a cidade definiam os rumos da expansão urbana, como 

salienta Medeiros:  

Até 1955 a expansão urbana se dá em direção à rodovia que naquela época 
constituía um dos mais importantes fatores de atração urbana. A malha 
urbana se estende ao longo dessa rodovia envolvendo inclusive a ligação 
rodoviária BA 262 (Conquista - Brumado). Outro prolongamento se dirigia 
para o sudoeste graças a topografia e a rodovia BA 265 (Conquista-Barra do 
Choça). A cidade passou a crescer seguindo a direção das rodovias, 
identificadas como vetores de crescimento urbano. (Fifó, Vitória da 
Conquista, ano I, n. 0, 11 out. 1977, p. 9) 

 
O crescimento urbano ocorreu de forma desordenada. Sem condições dignas de 

habitação, a população se ressentia da falta de energia elétrica, redes de esgoto e água 

encanada. Até início dos anos setenta do século XX, a cidade era abastecida por chafarizes 

públicos, localizados em pontos estratégicos, ou por cisternas, construídas pelos próprios 

moradores nos quintais das suas residências.  

 
Imagem 2 – Chafariz da Rua do Tanque, construído entre 1908 e 1911 sob o governo do 
intendente José Maximiliano Fernandes (década de 1950) 

 

                                                
31 Gildásio Cairo, por exemplo, responsável pelos loteamentos dos bairros Jurema, Gerson Sales, Patagônia, 

Kadija, Miro Cairo, dentre outros, foi eleito vereador nas eleições municipais de 1954, sendo o segundo mais 
votado entre todos os candidatos. Em 1976, foi eleito vice-prefeito pela chapa de Raul Ferraz e assumiu o 
cargo de prefeito no período de 15 de maio de 1982, quando o prefeito eleito deixou a gestão para se candidatar 
a deputado federal.  
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    Fonte: Museu Pedagógico/Uesb. Coletânea de fotos digitalizadas das década de 20 a 70. 

2005.1CD-ROM. 
 
 

Em 1963, matéria publicada no Jornal O Combate faz a defesa do Executivo 

Municipal, que se encontrava às voltas com a acusação da falta de água nos chafarizes: 

A respeito da notícia divulgada de que os chafarizes construídos pelo 
Prefeito Municipal nos bairros da Cidade estavam inteiramente inúteis, 
fomos visitar essas obras e lá encontramos dezenas de pessoas saindo com as 
latas cheias d’água o quanto bastou para descobrir a falsidade. Falando a 
reportagem com os moradores das redondezas lá fomos informados que 
nunca os chafarizes deixaram de ter água, desde que foram inaugurados e 
que toda a população pobre daqueles bairros beneficiados hoje agradece ao 
prefeito o benefício recebido. O que houve nessa fase de sêca, foi um 
controle, alias necessário na distribuição da água, para que não viesse o povo 
a sofrer a sua falta. Se até as melhores cisternas da cidade estavam secando e 
diminuindo a produção de água, não seria justa a água do chafariz não 
sofresse uma ordenação, previamente antes de remediar [...] Manda a 
prudência que gaste em proporção o que se possui e estamos numa fase de 
seca não se vai deixar as torneiras abertas dia e noite só para mostrar que os 
chafarizes têm água. (O Combate, Vitória da Conquista, ano XXXIV, n. 13, 
16 nov. 1963, p. 1).32 

 

Alguns anos depois, em 1969, uma nota publicada em O Jornal da Conquista 

repercutia, ainda, o pleito de construção de mais chafarizes e as reclamações da falta d’água 

nas fontes já existentes:  

Um conceituado comerciante do bairro feirinha, representando os moradores 
do populoso bairro em palestra com o nosso diretor pediu que através das 
colunas do nosso semanário solicitasse do prefeito que intercedesse junto a 
SESEB para que a rede de serviços de água desta cidade chegasse até a praça 

                                                
32 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja1 
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onde se realiza a feira semanal e em outras ruas do bairro. O Comerciante 
adianta que se forem construídos pelo menos dois chafarizes, um na Praça 
Abdias Menezes e outro em uma das demais ruas, o povo que ali reside seria 
grandemente beneficiado. (O Jornal de Conquista. Vitória da Conquista, 
ano XI, n. 429,  22 nov.1969, p. 4).33 

 
Principalmente nas épocas de estiagem prolongada, era comum a existência de 

aguadeiros, pessoas que coletavam água nas fontes naturais e as distribuía em lombo de 

animais. Até meados da década de 1970, a nascente do Rio Verruga,34 localizada no trecho de 

mata nativa denominado Poço Escuro, era a principal fonte de abastecimento de Vitória da 

Conquista. Nesse local foi construído um tanque, no qual os vendedores de água abasteciam 

seus carotes (vasilhames de madeira) com a água que seria vendida na cidade. Aqueles que 

não podiam pagar os aguadeiros, iam pessoalmente buscar a água. O trabalho era realizado, na 

maior parte das vezes, por mulheres e crianças que, sobre rodilhas de pano, transportavam a 

água em latas ou outros vasilhames. 

 
Imagem 3 – Coleta de água no Poço Escuro (década de 1960) 

 

Fonte: Acervo pessoal de José Pedral Sampaio 
 

                                                
33 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 
34 O Rio Verruga (Córrego da Vitória), popularmente conhecido como Água Suja, nasce no Poço Escuro, 

atravessando a cidade, em curso de Norte para Sul. Até metade da década de 1970 suas águas corriam pela Rua 
Ernesto Dantas. Posteriormente foi canalizado, passando a correr em galerias subterrâneas. 
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Em discurso pronunciado em 1965, por ocasião da inauguração do Banco Freire 

Silveira S/A, e reproduzido nas páginas de O Jornal, o então prefeito Orlando Leite destacou 

o crescimento da cidade, a despeito dos graves problemas de infraestrutura: 

Conquista sem energia elétrica necessária para o seu consumo e sem água e 
esgoto é a cidade progressista que é com uma população que já atinge os 100 
mil habitantes, o que não será depois de dotada de energia elétrica hidráulica 
com a integração de Paulo Afonso ao sistema de Funil e água encanada, 
cujas inaugurações serão nos fins de 1966. [...] Que o povo venha a ter a 
grande alegria de em Janeiro de 67, ver a sua cidade dotada de energia 
hidráulica, de água encanada e serviço de esgoto, para duplicar a sua 
grandeza, são os votos que fazemos ao transmitir ao povo a alvissareira 
previsão do prefeito Orlando Leite. (O Jornal, Vitória da Conquista, ano 
VIII, n. 272,  28 ago. 1965, p. 1).35 

 
No mesmo discurso, o prefeito anunciava o convênio efetivado com o Departamento 

de Engenharia Sanitária do Estado da Bahia (DESEB) com a finalidade de fornecer ao 

município o serviço de abastecimento de água encanada. Na sua perspectiva,  o projeto do 

DESEB, cujas obras já se encontravam em andamento, garantiria o abastecimento de uma 

cidade com 300 mil habitantes.  

No que tange à energia elétrica, até meados da década de 1960 Vitória da Conquista 

contava com seis horas diárias de fornecimento de energia a motor, mas o maquinário 

quebrava com frequência, deixando a cidade completamente às escuras.Segundo Tanajura 

(1992, p. 176), esta situação foi alterada quando a energia da cidade passou a ser fornecida 

pelas usinas de Paulo Afonso, no ano de 1971. Embora nem todos os moradores da cidade 

tenham sido atingidos com a mudança, a chegada da energia de Paulo Afonso trouxe 

mudanças significativa sobre a vida das pessoas, pois possibilitou o investimento privado em 

pequenas indústrias (sabão, manteiga, farinha) além de potencializar o comércio local, que já 

era um dos mais importantes da região. Significou, também, maior segurança aos habitantes, 

que puderam desfrutar dos espaços públicos sem a escuridão que reinava anteriormente. 

Ademais, permitiu melhorias no sistema de comunicação, constituído por serviços de rádio, 

telégrafo e telefone. 

Às demandas de serviços básicos, decorrentes do incremento demográfico e do 

crescimento da malha urbana, vieram se somar as exigências de espaços de lazer e cultura. Os 

poucos que existiam estavam, em sua maioria, votados ao atendimento das pessoas da elite. 

No Clube Social Conquista eram realizados os eventos mais glamorosos, como os bailes de 

formatura, as folias reservadas de carnaval, os desfiles de moda, os concursos de beleza e as 

                                                
35 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3 
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festas particulares, promovidas pelos associados. Arlita, moradora da Rua do Maga-Sapo 

expõe sua impressão sobre os frequentadores do clube: 

O clube social era o clube que só entrava mulheres casadas, moças decentes; 
e, aliás, era um clube de destaque. Lá só entrava a elite. [...] Nem uma 
família, assim mais pobre, nunca ouvi dizer, que entrava assim no clube 
social, que era um clube famoso.36 
 

Também dedicadas aos frequentadores da elite, nos anos 1950 e 1960, eram as 

confeitarias. A confeitaria Araci, localizada no centro da cidade, na Rua 9 de Novembro, era 

um local requintado, que servia bebidas variadas, conservas, cremes, sorvetes e saladas. O 

local dispunha de um amplo salão de jogos, com mesas de sinuca e gamão. Frequentada por 

um público um pouco mais diversificado era a confeitaria Lindóia, também situada no centro 

da cidade.  

Os cinemas eram os espaços favoritos de sociabilidade da mocidade conquistense. 

Mais populares, expunham, principalmente nos finais de semana e feriados, longas filas para a 

aquisição de ingressos. O Cine Eldorado (fundado em 1959), o Cine Riviera (de 1968) o Cine 

Madrigal (de 1968) e o Cine Gloria (de1960) eram locais de encontros sociais e paqueras, 

propícios aos namoros proibidos. 

O Parque Jardim das Borboletas (atual Praça Tancredo Neves) se constituiu, durante 

muitas décadas, no mais importante espaço público de lazer. Sua construção representou um 

marco para a estrutura urbana da cidade. Sua inauguração, em 1957, pelo prefeito Edvaldo 

Flores37 foi alvo de comentários no meio jornalístico, como na matéria publicada no Jornal O 

Conquistense: 

Finalmente, depois de lutas estafantes, quando o esforço do prefeito e seus 
incansáveis auxiliares se cobriram de êxito, e quando Vitória da Conquista 
foi premiada, com essa magnífica obra de beleza, inaugurou-se 
pomposamente o “Parque Jardim das Borboletas” – o mais belo entre os 
mais belos jardins do nosso Estado. Um recanto em que realmente tem o que 
se ver. [...]. Apresenta, ainda, o belo logradouro, muitos outros atrativos: 
entre outros, a fonte luminosa, executada pelo escultor J. Medeiros, e tendo o 
jogo de luz sido feito pelo Dr. Olímpio Benício dos Santos, diretor da usina 
elétrica Municipal. Além disso, destacamos um útil parque infantil, um 
Jardim zoológico, muitos bancos que, juntos, a um só momento, podem 
comportar mais de 200 pessoas. (O Conquistense, Vitória da Conquista, ano 
II, n. 54, 12 jan. 1957, p.1).38 
 

                                                
36 Entrevista realizada em 4 de outubro de 2011. 
37 Nasceu em Vitória da Conquista em 16 de março de 1919. Diplomado em Agronomia, foi eleito prefeito no 

pleito de 3 de outubro de 1954. Tomou posse em 7 de abril de 1955 e permaneceu no cargo até 15 de 
novembro de 1958. 

38 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 
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O jardim tornou-se um cartão postal da cidade. Ali as pessoas gostavam de ser 

fotografadas e os rapazes observavam o vaivém das senhoritas, que desfilavam os seus novos 

vestidos: 

Recompondo as tardes domingueiras dos anos 50, na Praça Jardim das 
Borboletas, podia-se ver o puro “footing” de mocinhas com vestidos novos. 
Ante os olhos de rapazes recostados nas amuradas do jardim, parecendo não 
ter pressa na espera do vaivém feminino, desfilavam, em ritmo de passeio, 
nesse autêntico espaço de exibição de moda, mesmo que copiada de revistas 
desatualizadas e confeccionada por desconhecidas costureiras.39  
 

 Na Imagem 4, em foto da década de 1970, pode-se vislumbrar (em destaque) a fonte 

luminosa, executada em cimento pelo escultor José Pinto Medeiros: uma Vênus, no alto, 

rodeada por um grupo de anjos, ocupa o centro de pequena piscina, que era toda iluminada 

por luzes coloridas. Do lado direito da fonte, uma construção arredondada (indicada por uma 

seta) abrigava um mini-zoológico, onde eram expostas algumas espécies da fauna regional, 

como macacos e onças. Pode-se visualizar, também, as palmeiras imperiais, que até hoje 

permanecem como elementos marcantes da praça.40 

     Imagem 4 – Antigo Jardim das Borboletas (década de 1970) 

 
Fonte: Blog Taberna da História. Disponível em HTTP://blogtabernadahistoriavc.com.br 

 Acesso em 10 de dezembro de 2012 

                                                
39

 CÂMARA, Helêusa F. Moda e Comportamento. 2012. Texto mimeografado, p. 2 
40 Na segunda administração do Prefeito José Pedral Sampaio (1983-1987), a praça foi totalmente reformada e, 

em homenagem ao presidente Tancredo Neves, símbolo da abertura política dos anos 1980, foi reinaugurada, 
em 9 de novembro  de 1985, com o seu nome.  
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 As áreas de lazer incluíam, ainda, os bares, cabarés e boates, nos quais os homens de 

todas as categorias sociais buscavam diversão. Abrigando “mulheres de vida livre”, esses 

espaços, até o início dos anos 1970, espalhavam-se por algumas ruas da área central da 

cidade. Na Rua da Moranga (atual Siqueira Campos), na Rua 13 de Maio (Rua do Juazeiro), 

na Travessa do Juazeiro (atual Travessa 13 de Maio) e na Rua do Maga-Sapo (atual D. Pedro 

II) a boemia conquistense encontrava diversão até o amanhecer.  

Na conjuntura de crescimento econômico, expansão urbana e maior dinamismo nas 

relações sociais que caracterizou Vitória da Conquista de meados do século XX, destacaram-

se vários literatos, a exemplo de Camillo de Jesus Lima, que, nas suas representações sobre o 

cotidiano da cidade, concederam lugar de destaque às atividades ilícitas, como a prostituição. 

As imagens e discursos por eles projetados, bem como aqueles veiculados pelos jornais locais, 

grafados nas fotografias e rememorados por meio de depoimentos de pessoas que viveram 

essa conjuntura, constituem as principais fontes para a reconstituição da história das principais 

ruas de prostituição em Vitória da Conquista e, em especial, a Rua do Maga-Sapo, que teve as 

décadas de 1950 e 1970 como período áureo.  
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2 Da Moranga à Maga-Sapo: as ruas de prostituição do centro de Vitória da Conquista 

 

 As primeiras ruas de prostituição de Vitória da Conquista (Imagem 5) estavam 

situadas no entorno do núcleo histórico original da cidade, que concentrava, também, as casas 

de comércio e de moradia da elite local. 

 
Imagem 5 – Ruas de prostituição do centro de Vitória da Conquista (1950-1971) 

 

 

 Fonte: Acervo Pessoal do Prof. Dr. Edvaldo Oliveira (Departamento de Geografia-Uesb) 
 

A primeira rua de prostituição da qual se tem notícia na cidade de Vitória da Conquista 

foi a Rua da Moranga, atual Siqueira Campos. A designação original da rua aludia ao fato de 

o logradouro servir de acesso a uma fazenda do mesmo nome. Por falta de documentação 
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mais precisa, não é possível datar a partir de quando a Rua da Moranga se constitui como 

local de prostituição. Para Tanajura (1992) e Viana (1982), já desde a década de 1920 a Rua 

da Moranga era o mais importante espaço boêmio da cidade. 

Em uma crônica datada de 1974, publicada no jornal O Sertanejo, Bruno Bacelar 

rememora as características e a má fama da Rua da Moranga em uma “Conquista de 

Antanho”, situada em meados do século XX: 

 

A noite descera feia e tétrica. Sem iluminação, às escuras, estreita e de casas 
baixas na época, mesmo assim a rua era tumultuada pelo movimento de 
roceiros que chegavam para a feira livre do dia seguinte. 
Era a principal artéria da cidade para o comércio de compra e venda, situada 
que se achava á boca da mata, região produtora de gêneros de todas as 
espécies. 
Bastante longa era uma das principais ruas da cidade, atrasada por sua 
população em perene rebuliço, pelas suas condições de rua estreita e 
populosa e pelo freqüente entra e sai de compradores e vendedores a todo o 
momento. Tinha inúmeras pequenas casas de negócio e o mulherio de vida 
fácil e arrelienta, predominava entre os seus habitantes, onde também de 
instantes a instantes havia um motejo, uma arrelia, uma arruaça e muita 
algazarra. 
O seu nome conhecido e popular em toda a cidade era pronunciado entre 
cerimônia e suspeita em casa de família. 
Moranga era um nome duvidoso em qualquer parte que fosse pronunciado 
(O Sertanejo, Vitória da Conquista, XII, n. 527, 31 ago. 1974, p. 1).41   
 

A Moranga era uma rua estreita e curta que ligava a Praça Barão do Rio Branco à Rua 

da Boiada (hoje Rua João Pessoa). Fazia a ligação entre a cidade e as propriedades rurais 

localizadas na zona leste, de onde saíam os gêneros que abasteciam as feiras livres. O 

desenvolvimento comercial do centro, com a ampliação do número de casas de comércio na 

Rua da Moranga, foi uma das justificativas utilizada para a remoção das prostitutas que ali 

viviam desde o início da década de 1950. 

Em seu auge, nas décadas de 1930 e 1940, a Moranga abrigava os melhores cabarés, 

em especial o luxuoso Cabaré do Javanês. Espaço lúdico destinado a um seleto grupo de 

pagantes, o Cabaré do Javanês era palco da realização de shows musicais e funcionava como 

um cassino, embora a atividade principal do estabelecimento fosse a prostituição. As 

prostitutas, muitas delas vindas de outros estados, eram “escolhidas a dedo”. Os 

frequentadores mais assíduos, recrutados na elite econômica e intelectual da cidade, 

chamavam o local de “Palácio de Zeus”. O poeta e teatrólogo Carlos Jehová, compara, por 

                                                
41
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seu luxo e estilo, o Cabaré do Javanês ao Bataclan, famoso bordel da cidade de Ilhéus, 

imortalizado no romance Gabriela, de Jorge Amado.42  

Também na Rua da Moranga estava localizado o Cabaré do italiano Binelli. Conforme 

Tanajura (1992, p. 165-166), este era um ambiente “bem organizado, com salão de dança e 

uma pequena orquestra, na qual chorava o mestre Dozinho, interpretando tangos argentinos, 

sambas delirantes ou boleros clássicos.” Assim como ocorria no cabaré do Javanês, as 

prostitutas de Binelli eram selecionadas, no intuito de atrair os melhores clientes e suas 

“generosas” recompensas; por isso se exigia das moças que elas ostentassem um alto padrão 

nas vestimentas e nos adereços. 

Com fachada de casa de jogos, os cabarés se dedicavam, principalmente, à prática do 

comércio sexual e essa condição era de conhecimento público. Os cronistas inserem as casas 

de prostituição no panorama geral da vida urbana, mas calam-se sobre as condições de vida 

das mulheres que viviam nesses ambientes ou sobre as suas relações com os donos dos 

estabelecimentos. A literatura regional, ao contrário, é generosa em informações e reflexões 

sobre o cotidiano e as relações de poder e exploração que envolviam as prostitutas.  É o caso 

do romance Teresa, de Adson da Silva Costa, publicado em 1977, cujo cenário é a Vitória da 

Conquista de meados do século XX.  

Costa retrata as principais transformações na realidade sociocultural e econômica do 

município decorrentes do crescimento econômico e da urbanização e, nomeadamente, os 

efeitos dessas transformações sobre aqueles que deixaram a zona rural para instalar-se no 

meio urbano. O autor alerta sobre a influência perniciosa da vida na cidade, especialmente 

sobre os migrantes do campo. A Fazenda do Fundão, de onde advinham seus principais 

personagens, exemplifica a visão bucólica sobre a vida no campo que Costa busca ressaltar:  

 

Fundão, com seus pomares, seus passarinhos, suas rosas frescas e cheirosas, 
seus canteiros de verduras, as meninas com suas alegrias fartas, o sol do 
Fundão sempre pródigo, o leite fumegante, a vida rural com todos os seus 
encantos, [...] as conversinhas inocentes ao lume ouvindo o chiar 
convidativo das panelas, por toda parte coisa boa de ver, cheiro bom de 
sentir, toda poesia espontânea que tem o ar limpo. (COSTA, 1977, p. 62) 

 
Uma abordagem semelhante sobre as contradições entre campo e cidade havia 

orientado a elaboração do romance O mundo mascarado ou Cousas da vida, de Yolando 

Fonseca, ainda em 1928. O autor retrata a história de vida do Cel. Cazuza Vilar, de sua esposa 

D. Carlóta Vilar e sua única filha, Noemi. O romance tem como tema as transformações 
                                                
42 Entrevista realizada em 14 de outubro de 2011. 
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ocorridas na vida dos personagens, especialmente de Noemi, após a mudança para a cidade. 

Sob influência do meio, Noemi adota novos costumes, afastando-se, pouco a pouco, do 

padrão esperado de uma “moça de família”: 

Noemi desfructava de uma bonita e farta liberdade, entregava-se ás multiplas 
diversões, pois já contava um bom número de companheiras, que lhe 
ensinavam o caminho dos theatros, dos cinemas, das missas semanaes, 
transformando milagrosamente o seu genio recatado de uma burgueza de 
mãos callosas, para uma melindrosa coquette, de cabellos á la garçonne, de 
vestidos indecorosamente decotados... acima dos joelhos, de cogote raspado 
á navalha, faces e labios pintados, unhas tratadas e escovadinhas, e... arre! 
não se parece mais com aquela Noemi. (FONSECA, 1928, p. 61). 

 
Nos dois romances, a prostituição é representada como um fenômeno urbano. As 

modernidades oferecidas pela urbes – o cinema, teatro, o rádio, as festas, os meios de 

comunicação e diversão – contribuem para desvirtuar as meninas recém-chegadas do mundo 

rural. Espaço da liberdade, de ideias civilizadoras, a cidade abriga valores morais menos 

rígidos e faz-se permissiva às práticas sexuais desviantes.  

No romance de Costa, Clarissa e Tereza são meninas recém-chegadas da zona rural 

que se tornam prostitutas nas casas das “madames da rua”, na Rua da Moranga.  A primeira, 

conforme sentenciado pelo próprio pai, parecia mesmo a isso predestinada: 

Clarissa, de trouxa na mão, afagada pela esperança e ludibriada pela 
felicidade, esgueirou-se entre árvores, alcançou a ladeira depois do quintal, 
sentiu que, deixando para trás o casario branco que corria ziguezagueando, já 
hávia alcançado a liberdade. [...] Seu Tibúrcio avisado, não teve vexame. 
Mas sentenciou: - Não faço causo. Esta menina vive se abrindo com um tal 
de Febrônio, filho de Juanisa doceira. Já esperava tempão por isso. Moça 
quando vira o juízo para o que não presta, bota cravo-rosa no pixaim, 
saracoteia mais a bunda e lambuza os beiços. Malcriação chegou ali e ficou 
(COSTA, 1977, p. 51-52). 

  
 Já Tereza, personagem que dá nome ao romance de Costa, tem uma história de vida 

semelhante à de muitas moças que, após desavenças familiares, foram parar em casas de 

prostituição. Criada por uma rica fazendeira na fazenda Fundão, a moça é expulsa de casa e, 

desamparada, toma como destino último, a Rua da Moranga. Nas imagens de Costa,  

a Rua da Moranga era um vazadouro de toda lama humana que descia a 
enxurrada com detritos de longe, colhendo parcerias de outras cidades, da 
zona rural, captadas pelos bolsistas de um novo tipo de corretagem. [...] Os 
aliciadores do sexo e do amor são garimpeiros que usam instrumentos de 
metal flexível: a lábia, o fomento, a saliva, o galanteio a promessa vã. 
(COSTA, 1977, p. 76) 
 

Tereza é absorvida pela casa de madame Alzira, segundo Costa, 

um sorvedoiro de todas as inquietações humanas. A cidade despejava, ali, 
tanto o lixo podre como o lentejoulado, o sexo explodindo como um vulcão 
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das entranhas da terra, cujas lavas caiam em poeirentas camadas na parte 
baixa da cidade. A cidade enganada, a cidade perdida, e enfadada, a cidade 
pecaminosa, cabia naqueles “solares” que madame Alzira e suas 
companheiras de profissão haviam montado nos extremos da cidade operosa. 
(COSTA, 1977, p. 76) 
 

 Para Tereza, recém-chegada do campo e sem qualquer outra alternativa, a casa era o 

porto seguro que, no mundo desconhecido da urbes, iria lhe garantir sobreviver. Para madame 

Alzira, a nova moça era garantia de lucro imediato: 

Teresa entrou com olhos de submissão. Foi a primeira luz que brilhou 
quando ela saiu do túnel. O porto era aquele mesmo, recortado na angra 
vasta da cidade. Os olhos de madame Alzira tinham outra expressão: uma 
novata bonitona, boneca morena, belos cabelos, olhos grandes de cabra 
tonta, corpo meio surrado, mas com indícios de boa procedência. Madame 
Alzira sentiu que havia pegado nota gorda. Teresa caia sem pensar em uma 
ratoeira. (COSTA, 1977, p. 76) 
 

Por meio da personagem Generosa, uma das moças de madame Alzira que, enojada do 

ambiente da Rua da Moranga, resolve deixar a vida de prostituição, o autor alerta para os 

descaminhos e desventuras que acompanhavam as meninas da zona: 

Generosa anojou da Rua da Moranga. Do mau cheiro dos magarefes. Do 
bosteiro nas ruas, nas esquinas dos becos, nos quintais vizinhos, largado por 
cima das cercas. Da folia disparada, dia e noite, sem pausa, sem sossego. 
Tudo que elementarmente surgisse na Rua da Moranga tinha cheiro de coisa 
ruim. Não servia para ela. Resolveu sair para onde não visse a farândola dos 
beócios geniais da safadeza, nem ouvisse o reco-reco oco dos tamboris e 
nem as musiquinhas enfadonhas e alucinantes de violas desafinadas. 
(COSTA, 1977, p. 73) 

 
Na trama romanesca, Costa aborda as histórias de vida e os sentimentos de mulheres 

que viveram nesses ambientes e registra as diferentes impressões e perspectivas em relação ao 

lugar e aos homens que os frequentavam. Como salienta Pesavento, a ficção permite o regate 

de sensibilidades e lógicas atribuídas aos fatos: por um lado, a literatura tem o poder de 

distorcer o real, tornando a história diferente do acontecido, “outras vezes é o mundo da 

literatura que irrompe sobre esse real, revelando semelhanças importantes entre a arte e a 

vida.” (PESAVENTO, 2008c, p. 16)   

Costa tem por foco, no seu romance, as histórias das muitas moças que, envolvidas em 

amores ilícitos e vítimas da incompreensão da família, tinham nas “casas de tolerância” o 

único destino possível. Como ressalta Pesavento, em seus estudos sobre mulheres no século 

XIX, “o destino é, como se poderia dizer, cruel para estas mulheres que haviam ousado dar 

um mau passo” (PESAVENTO, 2008c, p. 210)  
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Já vencida a primeira metade do século XX, como demonstra Costa em seu romance, 

com todo o processo de urbanização, as mulheres continuavam submetidas aos mesmos 

preconceitos e ao mesmo tratamento. Os homens, pelo contrário, eram incentivados, desde 

muito cedo, a freqüentar as casas de prostituição. Ressalta Rago: 

Se moralmente condenada, a prostituição era bem vinda na sociedade, pois, 
segundo se acreditava então, garantia a virgindade das futuras esposas e 
permitia que os moços arrefecessem parte do “fogo interno”, numa fase da 
vida em que os impulsos libidinais eram muito prementes.  (RAGO, 1991, p. 
25) 

 
O romance Tereza, de Adson da Silva Costa, é uma fonte inestimável para o estudo 

das representações sociais da prostituição no cenário da Rua da Moranga. Por meio dos 

dramas pessoais nos quais estão envolvidos as suas personagens e da enunciação de valores 

morais por parte do narrador e dos personagens, é possível uma aproximação em relação à 

vida social das pessoas que frequentavam as casas de mulheres. As representações guardam 

uma verossimilhança como o real, do qual participam e com o qual dialogam 

permanentemente.  

A Moranga perdurou como zona de prostituição até o início da década de 1960, mas o 

processo de retirada de casas de prostituição daquela rua teve início ainda na década de 1950. 

Um decreto n°24 de 17 de maio de 1951, aprovado pela Câmara de Vereadores e publicado 

sob a gestão de Gerson Gusmão Sales, determina a retirada das meretrizes e expõe as 

considerações que justificam o ato: 

Considerando que a rua Dr. San-Juan, vulgarmente conhecida por rua da 
Moranga, nesta cidade, sendo uma rua bastante movimentada, e por isto com 
vistas de ser uma das principais ruas desta cidade; 
Considerando que, por ali transitarão em futuro próximo, as crianças que, 
como alunos, freqüentarão a escola Normal, a inaugurar-se nessa cidade; 
Considerando que a aludida rua é situada em lugar baixo, formando, portanto 
em seu leito, uma bacia, onde empossa grande quantidade de água por 
ocasião de chuvas abundantes, produzindo cheiro fétido em conseqüência 
dos detritos ali acumulados;  
Considerando, finalmente, que a rua acima citada, é habitada exclusivamente 
por mulheres de vida livre, e que funcionam ali vários cabarés coisas que 
muito poderão vir a prejudicar a mocidade, que ali terá forcosamente de 
passar; 
Considerando, ainda, que é dever dos representantes do povo zelar de seu 
bem estar, principalmente no tocante à moral e a formação de uma 
mocidade, que responderá sem nenhuma dúvida pelos destinos de nossa 
terra.43 

 

                                                
43 APMVC. Acervo Permanente. Fundo da Câmara Municipal. Grupo Sessão Legislativa. Série Proposta 

Legislativa. Período: 1950-1962.  
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 Uma das justificativas apresentadas no decreto do legislativo de 1951 é a de que a rua 

haverá de se tornar a principal via de acesso à chamada Escola Normal, com inauguração 

prevista para o ano seguinte. Deslocar a zona era uma atitude necessária à preservação da 

moral e dos bons costumes das futuras normalistas. O ato se conclui com a expressa proibição 

à existência de casas de “mulheres de vida livre” na Rua da Moranga e com o anúncio do 

plano de reurbanização da via: 

Art.1° - Fica desta data em diante fica proibido a residência de mulheres de 
vida livre na rua Dr. San-Juan, nesta cidade 
Art.2° - Fica o Prefeito deste município, autorizado a calçar a paralelos, a rua 
Dr. San-Juan, nesta Cidade. 
§ 1° - Feito o orçamento, o prefeito deste município, o enviar a esta casa a 
fim de ser aberto e aprovado o respectivo crédito. 
§ 2° - A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação 
Art.3° Revoga-se as disposições em contrario. 
Sala das Secções, 17 de maio de 1951.44 

 
Ao decreto segue-se o processo de retirada das meretrizes da Rua da Moranga, a 

perseguição aos proprietários de cabarés e das casas de mulheres. Os estabelecimentos foram 

reinstalados em outras vias ou mesmo em outras cidades, como foi o caso do Cassino do 

Javanês. Manuel Javanês, o proprietário do luxuoso cassino da Moranga, mudou-se para 

Itapetinga e fez anunciar no jornal A Voz do Povo, veículo de comunicação de circulação 

regional, a inauguração de sua nova casa: 

Vivendo neste ambiente, onde bem de perto sei traduzir a finalidade de uma 
casa neste gênero, foi que dado aos muito pedidos que me foram feitos, 
resolvi instalar nesta importante vila, um cassino que se não é o melhor do 
interior do Estado, é um dos mais importantes do interior, mesmo porque ele 
está sendo construído de acordo a técnica moderna e será instalado 
descentemente. Dotado de 20 apartamentos para hospedagens, vasto salão de 
danças, que será abrilhantado por um JAZZ – composto por 12 figuras do 
qual fazem parte vários músicos e artistas de nomeados da nossa 
BROADICASTE nacional, terá ainda um serviço completo de bar e 
restaurante diariamente. (A Voz do Povo, Itambé, ano XVIII, 03 fev.1952, 
p. 3. Grifos no Original).45 
 

A nota finaliza convidando a população do norte de Minas, da capital do Estado e de 

Vitória da Conquista para a inauguração do novo cassino e disponibilizando uma marinete 

com 60 lugares, completamente gratuita, para os conquistenses que quisessem prestigiar a 

inauguração. Com a mudança de Javanês para Itapetinga, algumas das meretrizes que 

moravam na sua casa mudaram para a Rua do Maga-Sapo, que ganhou, desde então, 

                                                
44 APMVC. Acervo permanente. Fundo da Câmara Municipal. Grupo Sessão Legislativa. Série Proposta 

Legislativa. Período: 1950-1962.  
45 Museu Regional de Vitória da Conquista (MRVC). Hemeroteca. Armário tombo 009004. 
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evidência como zona de prostituição. Algumas dessas mulheres, que haviam conseguido 

acumular algum dinheiro na moranga, montaram suas próprias casas.  

Com a retirada das prostitutas, a Rua da Moranga tornou-se uma avenida, dominada 

pelas casas de comércio.  Consolidava-se, pouco a pouco, a ideia de que as ruas centrais eram 

territórios de pessoas “distintas”, que relutavam em conviver com grupos “desqualificados”, 

como o das prostitutas. Todavia, ainda no ano de 1963 há registro da presença de prostitutas 

naquele logradouro. Data desse ano a conclusão das obras de construção da BR 116 e a 

organização do evento de inauguração da estrada, previsto para os dias 29 e 30 de maio, com 

a presença do Presidente João Goulart e do Governador do Estado, Lomanto Júnior, 

acompanhados de grande comitiva.  

A recepção ao Presidente da República incluía um churrasco na sede do Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e uma visita ao Parque de Exposições Teopompo 

de Almeida. A principal via de acesso para o parque era a Rua da Moranga. Nesta via 

encontravam-se casas em péssimo estado de conservação, eventualmente ocupadas por grupos 

não enquadrados nos padrões de civilidade burguesa, a exemplo das meretrizes que, passados 

13 anos do decreto legislativo, não haviam conseguido novas locações.  

 O prefeito José Pedral Sampaio mandou demolir algumas casas ali localizadas, após o 

registro fotográfico do péssimo estado de conservação, como pode ser visualizado nas 

imagens 6, 7 e 8. 

 
Imagens 6, 7 e 8 – Casas da Rua da Moranga demolidas em 1963 

 

Fonte: Acervo Pessoal de José Pedral Sampaio 
 

O logotipo, provavelmente inscrito a carvão na fachada de uma das casas da Imagem 7 

(em destaque), indica que, entre os moradores da casa, havia algum eleitor de José Pedral 

Sampaio. Mas, diante de visitas ilustres, era necessário mostrar uma cidade melhor 

conservada, com ruas amplas, livres das construções que a enfeavam e comprometiam a ideia 

de progresso e desenvolvimento conferida à cidade pelos políticos e pela imprensa local.  
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Naquele momento, era importante, sobretudo, garantir o livre tráfego da comitiva do 

Presidente, como explica Pedral Sampaio:  

A Rua Siqueira Campos, quando João Goulart veio aqui, isso já em 1963, eu 
indenizei, derrubei casas que fechavam a rua, hoje Siqueira Campos, para 
poder abrir a passagem para ir para o Parque de Exposições onde estava 
tendo uma exposição e eu tinha chamado o João Goulart aqui.46   

 
 Os eventos de 1963 significaram um golpe fatal para o que ainda havia de prostituição 

na Rua da Moranga. Reestruturada, dotada de novas construções, mais modernas, mais caras, 

e valorizada em sua função comercial, a rua tornou-se proibitiva para o comércio amoroso.                                                                        

Destino semelhante teve outra zona de prostituição localizada no centro da cidade, que 

compreendia a Rua do Juazeiro e a Travessa do Juazeiro (atuais Rua e Travessa 13 de maio). 

Ruy Medeiros destaca algumas características da Rua do Juazeiro, já consolidada como 

espaço de prostituição no inicio da década de 1950.  

A maioria das casas da Rua do Juazeiro era de aluguel, hoje algumas já 
foram demolidas, pertenciam ao senhor José Serqueira, conhecido como 
Dequinha, antigo tropeiro que alugava suas casas para as meretrizes. Essas 
casas passavam por adaptações para servirem de local de encontro, 
aumentando o número de quartos nos fundos das residências para melhor 
servirem a este propósito e assim diferenciando-as das demais casas do 
centro da cidade. Geralmente as prostitutas moravam na casa ou eram 
pessoas que passavam temporadas aqui, vinham de fora. [...] Ou pessoas que 
moravam um pouco mais distante e a noite se dirigiam para estas casas.47  

 

Localizada no centro da cidade, a zona de meretrício foi objeto de uma sistemática 

campanha de desqualificação, já que expunha as moças e senhoras direitas à indesejada 

convivência com as mulheres de “vida livre”, como se depreende do discurso publicado na 

sessão Tribuna do Povo do jornal O Combate, em 24 de março de 1962. Em um texto 

intitulado “Mistura Indesejada”, um leitor argumenta: 

Sirvo-me desta página “tribuna do povo” para falar sobre um assunto que em 
minha opinião acho escandaloso para a nossa sociedade. 
É o caso de morarem famílias de meretrizes na rua do Juazeiro onde ao 
mesmo tempo funciona a redação deste semanário e uma lavanderia. 
Porque não é cabível que em uma cidade tão progressista como a nossa se 
tolerem “antros” de baixo “meretrício” onde residem famílias. O prefeito 
deveria tomar uma atitude enérgica, porque se fosse o caso do mesmo não 
possuir automóveis a vossa família, teria que passar por aquela rua para vir 
ao centro da cidade e isto não ficaria direito para a 1ª dama passar onde 
existia um antro de meretrizes. Por isso deixo aqui o meu apelo para que 
transfira desta rua para o “lugar” adequado estas mulheres. Desde já 

                                                
46 Entrevista realizada em 25 de agosto de 2011. 
47 Entrevista realizada em 4 de novembro de 1997. 
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agradeço muito, o leitor assíduo. (O Combate, Vitória da Conquista, ano 
XXXII, n. 35, 24 mar. 1962, p. 3). 
 

Na compreensão do leitor, era uma afronta às “moças de boa família” ter que transitar 

por ruas que comportavam casas de prostituição, podendo com elas ser confundidas ou, até 

mesmo, por elas influenciadas. A necessidade de delimitar espaços levou à retirada das 

prostitutas da Rua do Juazeiro que, assim como ocorrera com a Rua da Moranga, foi tomada 

pelo comércio ou morada das “boas famílias”. Não se questionava a existência das zonas de 

meretrício, mas argumentava-se, de forma incisiva, em favor de seu deslocamento para a 

periferia da cidade ou para outros espaços centrais, pouco adequados à instalação de casas 

comerciais e de moradias das “pessoas de bem”. 

 O movimento de realocação das zonas de prostituição da cidade que, a partir da década 

de 1950, tomou corpo na cidade de Vitória da Conquista, levou à consolidação de uma nova 

rua de meretrizes, a última situada no centro da cidade: a Rua do Maga-Sapo, nome popular 

da Rua D. Pedro II.  

Em crônica intitulada “Adeus Meu Velho Maga-sapo”, que fez publicar sob o 

pseudônimo de Sinegundo Sales, o poeta Camillo de Jesus Lima dá a sua versão para a 

origem da alcunha recebida pela rua: situada perto da Rua do Tanque, no período das águas a 

rua era invadida por uma grande quantidade de sapos, que eram esmagados pelos pés dos 

transeuntes (Apud Viana, 1982). Por um processo de aférese, a expressão inicial “esmaga-

sapo” tornou-se “maga-sapo”. Já na opinião de Rui Medeiros, “maga-sapo” é a expressão 

popular regional para cabeça de prego, uma larvazinha que nasce nas águas sujas do Planalto 

de Conquista e suas encostas.48 

Tanajura (1992) e Viana (1982) situam o surgimento da zona meretrícia do Maga-

Sapo na década de 1930; no entanto, já em 22 de agosto de 1926 o jornal A Semana publicou 

notícia do espancamento de uma prostituta nessa rua: 

Justiça... Justiça... 
Onde está a Justiça!.. 
Em pleno dia uma pobre mundana é horrivelmente espancada a chicote!.. 
Existe, ainda justiça em Conquista? 
Se é que ainda existe justiça nesta terra, não parece. Ao menos quem assistiu 
aquella scena pungente, de verdadeiro selvagerismo, de que foi scenario uma 
casa da rua D. Pedro II, antiga “Maga-Sapo” às 4 horas da tarde do dia 18 
d’este, há de descrer um pouco da justiça nesta terra. (A Semana, Vitória da 
Conquista, ano IV, n. 3, 22 ago. 1926, p. 3).49 

 

                                                
48 Entrevista realizada em 4 de novembro de 1997. 
49 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 2. 
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Outra nota publicada no jornal A Notícia, em janeiro do mesmo ano, relata o 

comportamento de uma “rapariga” do Maga-Sapo, transtornada por causa da morte da mãe.  

A’s doze horas do corrente achava-se quase toda a população desta cidade 
em repouso ou preparando-se para isso. 
Reinava o silencio. 
Eis senão quando, ouvem-se gritos lancinantes, gritos de desespero, gritos 
terríveis. [...] 
As ruas enchem-se de gente e todos, atordoados, procuram saber o que há o 
que é, e ninguém sabe responder... 
Nesses entrementes, um transeunte, que estava mais perto do local de onde 
partia a forte “tempestade”, aproxima-se e tremendo de medo, pergunta a 
uma pretinha que, urrando, na rua D. Pedro II: 
- Que é isso rapariga que desgraça aconteceu? 
- A pretinha esbarra de chorar repentinamente, e diz de modo calmo: 
- Foi a minha mãe que morreu. (A Notícia, Vitória da Conquista, ano II, n. 
52, 16 jan. 1926, p. 01).50 

 
Registros de episódios concernentes à vida cotidiana da cidade, essas notas 

jornalísticas comprovam a existência de prostitutas na Rua D. Pedro II desde meados dos anos 

20, portanto de forma concomitante com a prostituição das ruas da Moranga e do Juazeiro. 

Mas foi a partir da década de 1950 que o Maga-Sapo firmou-se no zoneamento da prostituição 

feminina da cidade. As casas de meretrícios dessa rua aumentaram e ganharam importância 

com a transferência para a rua das casas de mulheres das antigas zonas. O comércio sexual foi 

a principal atividade econômica da Rua do Maga-Sapo, pelo menos, até 1971 quando, sob 

pressão de moradores das adjacências, os prefeitos Fernando Ferreira Spínola51 e, 

posteriormente, Nilton Gonçalves52 promoveram a retirada das prostitutas deslocando-as para 

as periferia da cidade. 

A zona do Maga-Sapo situava-se perto da Rua Grande, núcleo original de 

povoamento, que se estendia desde a Igreja Matriz até a atual Praça Barão do Rio Branco. A 

Imagem 9 apresenta a Rua Grande antes das alterações realizadas em sua estrutura original, 

ocorrida em meados dos anos 1940, quando foram instaladas duas praças – O Jardim das 

Borboletas (atual Praça Tancredo Neves) e a Praça Barão do Rio Branco, separadas por um 

aglomerado de casas comerciais e residenciais, conforme indicado graficamente. Nas laterais, 

as ruas Maximiliano Fernandes e Zeferino Correia. 

 

 

                                                
50 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 2. 
51 Fernando Ferreira Spínola foi eleito prefeito no pleito de 15 de novembro de 1966, tomou posse no dia 7 de 

abril de 1967 e permaneceu no cargo até 07 de abril de 1971.  
52 Nilton Gonçalves foi eleito prefeito nas eleições de 15 de novembro de 1970, tomou posse no dia 7 de abril de 

1971. Governou o município por dois anos, de 7/04/1971 a 31/01/1973. 
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Imagem 9 – Rua Grande, atualmente Praças Tancredo Neves e Praça Barão do Rio Branco (década de 1940) 
 

 
Fonte: Museu Regional de Vitória da Conquista. Acervo fotográfico. 

 
A Rua Grande, de traçado torto, a acompanhar o curso do Rio Verruga, abrigava casas 

baixas, sem recuo, segundo o modelo urbanístico português que se fez difundir na cidade na 

primeira metade do século XX. Comportava, juntamente com outras ruas do seu entorno, as 

principais casas comerciais, bancos e cinemas; e era ponto de moradia das famílias 

tradicionais, como salienta Casimiro: 

Morar no centro urbano mais antigo da cidade significou poder possuir uma 
boa propriedade, poder compartilhar do prestígio dos primeiros moradores e 
ser aceitos pelos ‘iguais’. E esse sentimento perdurou até que novas fortunas, 
novos valores e novos símbolos de ‘status’ vieram a modificar as 
configurações econômicas sociais e urbanas do início do século. Pode-se 
afirmar que até a década de 50 perdurava a aspiração de muitos 
conquistenses à moradia no referido espaço urbano que se dividira, então, 
em duas praças: Praça Barão do Rio Branco e Praça da Republica, separadas, 
por uma quadra construída. (CASIMIRO, 1998, p. 28) 

 
          De fato, até meados da década de 1960, as famílias da elite local, habitavam na Rua 

Grande e adjacências, eventualmente em bairros novos situados próximo ao centro, como 

atesta Ruy Medeiros:  



56 
 

 
 

Os bairros de classe média alta, bairros de pessoas ricas em Conquista, era 
aqui o centro, ou então, você tinha aquele bairro chamado de Sumaré que 
durante muito tempo foi chamado de “coqueluche do momento”; quer dizer: 
todo mundo rico queria morar ali, algumas casas boas surgiram ali, com 
fachadas ditas funcionais que de funcionais realmente não tinha muita 
coisa.53 

 
Local de moradia e de comércio, o centro foi palco de disputas e conflitos envolvendo 

os membros da elite, que tinham a seu favor os poderes políticos e os veículos de 

comunicação; e, do outro lado, os grupos “indesejáveis”, dentre os quais se destacam aqueles 

que viviam da prostituição. 

 O crescimento populacional e o aumento do volume do comércio suscitavam uma 

pressão pela ocupação dos imóveis das áreas centrais, pela revitalização dos logradouros, pelo 

deslocamento dos pobres e, nomeadamente, das prostitutas para as periferias ou para as áreas 

degradadas e pouco valorizadas do centro. Explica Espinheira: 

Por seu caráter divergente, a prostituição não pode localizar-se livremente 
como as demais atividades legitimadas, devido às pressões sociais gerais e a 
policial em particular, que obrigam-na a restringir-se a locais que não 
apresentam maiores interesses imediatos para o sistema, isto é, que não têm 
valor econômico elevado e não permitem o contato mais direto com grupos 
sociais situados nos estratos mais elevados da estratificação social. 
(ESPINHEIRA, 1984, p.61)  

 
Assim era a Rua do Maga-Sapo que, apesar localizada proximamente às ruas centrais 

da cidade, era pouco valorizada do ponto de vista econômico.  A via não tinha nenhum tipo de 

pavimentação e, ao final de sua extensão, encontravam-se a caixa d’água e o Poço Escuro.54 

As casas da rua eram muito simples e o Córrego da Vitória – também conhecido como Rio 

Verruga ou Água Suja – passava ao fundo das residências e os moradores conviviam com os 

problemas decorrentes dessa proximidade. Os registros das condições de insalubridade e da 

falta de higiene dos moradores da região remontam a, pelo menos, à segunda década do 

século XX:  

É horrivel a immundicie que se nota no maldito córrego que parte da cidade. 
Principalmente nos fundos das casas, o córrego está assumindo proporções 
aterradoras de affronta à hygiene. [...] Fetido insupportavel exhala daquele 
enorme montureira evolumando, cada vez mais o lamaçal, os montes de 
cisco, todas as qualidades de porcarias revoltantes. E o que ainda mais irrita, 
provocando pasmo e indignação é o fato é ver-se diariamente a calma 
imperttubável com que diversas mulheres ainda se senta á beira desse 

                                                
53 Entrevista realizada em 4 de novembro de 1997. 
54 O Poço Escuro é uma reserva florestal, localizada na vertente sul da Serra do Periperi, situada dentro do 

perímetro urbano da cidade. Em meados do século XX, abrigava a caixa d’água, um reservatório de água 
potável, direcionado da nascente do Rio Verruga. 



57 
 

 
 

córrego de água podre, lavando roupa. (A Semana, Vitória da Conquista, 
ano II, n. 9, 4 out. 1924, p. 3).55  

 O odor fétido que exalava das águas do córrego foi objeto de diversas notas publicadas 

em periódicos locais. A proximidade em relação ao centro fazia do pequeno córrego um 

componente incômodo do cenário urbano. A canalização era apregoada, desde 1928, como a 

solução imediata para os malefícios que dele advinham: 

Vai desaparecer das ruas da cidade o córrego immundo que, banhando 
muitos quintais, serpenteia escaldosamente, na via publica. Combatemos este 
riacho portador de immundices attentado flagrante à Hygiene urbana. 
Imagine se ainda há, em nossa terra, quem ainda se sirva dessa água porca 
ignorando talvez o perigo que corre. Todavia o Sr. Intendente, zelando pela 
sanidade pública, pensa em canalisar essas águas impuras, evitando não só as 
emanações, miasmáticas, destruindo os focos de larvas e mosquitos, 
propagadores de febres, palustres, como impedindo o aproveitamento do 
elemento portador de bacillos deletérios. E mais um benefício relevante que 
o Sr. Otavio Santos, vai prestar á população, ao tempo em que corre um dos 
maiores defeitos de nossa urbs. (A Notícia, Vitória da Conquista, ano IV, n. 
129, 15 out. 1928, p. 1).56 

 
A poluição do Rio da Verruga e dos seus afluentes era produto do próprio 

desenvolvimento urbano. Das casas construídas às suas margens vinham os dejetos que 

contribuíam para o mal estar generalizado dos ocupantes do centro. Somente na primeira 

metade da década de 70, o riacho foi canalizado por galerias subterrâneas, projeto executado 

sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). 

 Do outro lado da rua, os quintais das casas divisavam com um grande paredão, que os 

separavam da Rua da Conquista. O terreno irregular dificultava o acesso às ruas da parte alta e 

escadarias foram construídas para facilitar o acesso à Rua da Conquista, à Travessa do 

Alecrim e à Rua dos Prates, dentre outras. 

A Imagem 10 apresenta a Rua D. Pedro II ou Rua do Maga-Sapo, em destaque, 

indicada por uma seta preta. A imagem revela a proximidade da zona de meretrício em 

relação à Praça da Matriz. Um círculo indica a localização da torre da igreja e uma seta 

vermelha, as palmeiras imperiais do antigo Jardim das Borboletas. 

Somente em 1980, a Rua D. Pedro II recebeu obras de pavimentação, resultado da 

intervenção do prefeito Raul Ferraz que, por meio do Projeto de Lei n° 145/77, apresentou à 

Câmara de Vereadores solicitação de aprovação de verba para a terraplanagem, construção de 

meio fio e pavimentação da via de acesso ao Poço Escuro.57 

                                                
55 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 2 
56 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 2. 
57 APMVC. Fundo: Câmara Municipal. Grupo: Seção Legislativa. Série: Proposta Legislativa. Ano: 1977. 



58 
 

 
 

 
Imagem 10 - Rua D. Pedro II, antiga Rua do Maga-sapo (1980) 

 

 
Fonte: APMVC. Acervo Permanente. Fundo: PMVC. Grupo: Arquitetura Urbana. Subgrupo: Obras Públicas. 

Período 1980 
 
 

No Maga-Sapo as casas não eram de propriedade das meretrizes. Uma nota publicada 

no jornal O Combate, em 23 de fevereiro de 1943, nomeia os proprietários das casas da Rua 

D. Pedro II, responsáveis pelo pagamento do Imposto Predial Urbano naquele ano. Visualiza-

se, no documento que a rua era composta de um total de vinte e sete imóveis. Os valores dos 

impostos indicam tratar-se de bens de baixo valor comercial. Um mesmo indivíduo figura 

como proprietário de vários imóveis, a exemplo de Manoel Candido da Silva (seis imóveis), 

Augusto Ticotico (cinco imóveis), viúva de Teago J. Oliveira (dois imóveis) Bruno Bacelar de 

Oliveira (dois Imóveis) e Amélia Pereira Bastos (dois imóveis). Do total dos imóveis da rua, 

dezenove pertenciam a homens e sete a mulheres. Um dos imóveis havia sido deixado de 

herança aos filhos de D. Laudicéia e o documento não esclarece o sexo dos herdeiros. Os 

nomes citados não foram mencionados pelos depoentes como donos de prostíbulos da rua, o 

que nos permite deduzir que os proprietários alugavam os imóveis para as meretrizes. 
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Tabela 3 - Imposto Predial Urbano da Rua D. Pedro II (1943) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: O Combate, Vitória da Conquista, ano XIV, n. 20, 23 fev. 1943, p. 2.58 

 
A partir da década seguinte, com a desestruturação das antigas zonas de meretrício, 

muitas moradoras da Moranga e do Juazeiro vieram se somar às prostitutas que aí habitavam 

na condição de locatárias. Novos “castelos”, expressão com as quais se costumava nomear as 

casas de mulheres foram, então, instalados no Maga-Sapo. De acordo com Espinheira, 

O Castelo é a denominação de casa senhorial, fortificada, muito encontrada 
na Idade Média. Na Bahia este termo designa casas de mulheres públicas, 
segundo o Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa. Talvez seja a 
expectativa de segurança do Castelo, transpostas para a expectativa de 
discrição dessa morada de mulheres, e segurança dos que a freqüentavam. 
Outra hipótese, é que o grande número de quartos desses prostíbulos tenha 
levado a uma comparação metafórica com o castelo (estilo arquitetônico). 
(ESPINHEIRA, 1984, p. 54) 

 
Em crônica intitulada “Noites do Magassapo”, Paulo Pires rememora as mais 

conhecidas donas de castelos da cidade, como os frequentadores e os costumes das pessoas 

que se encontravam nos prostíbulos do Maga-Sapo.   

                                                
58 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 1. 

Nome do Proprietário Valor do 
imposto (em $) 

Viúva de Teago J. Oliveira            115,20 
Almerinda Leite                            132,00 
Viúva de Teago J. Oliveira            66,00 
Augusto Ticotico                           26,40 
Filhos de Dona Laudicéia              39,60 
Augusto Ticotico                           26,40 
Bruno Bacelar de Oliveira             66,00 
Augusto Ticotico                    26,40 
Adelaide Nunes de Oliveira          11,50 
Augusto Ticotico                                     26,40 
Bruno Bacelar de Oliveira             79,20 
Manoel Candido da Silva             26,40 
O mesmo                                       19,80 
O mesmo                                       26,40 
Salviano José Ferreira                     9,60 
Antonio Gomes Cardoso              33,00 
João Fernandes                             9,60 
Tereza Maria de Jesus                   39,60 
Augusto Ticotico                          26,40 
Manoel Candido da Silva             28,80 
O mesmo                                       19,80 
Amélia Passos Bastos                   19,80 
Tomaz Jose da Rocha                   19,20 
José Luís Barreto                          66,00 
Manoel Candido da Silva             66,00 
Amélia Passos Basto                     19,80 
Joaquim Cardoso                          14,40 
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Maria Alice formava ao lado de Leontina, Rosa Bigode, Maria Veneno, 
Zenilda e Enézia as seis estrelas do constelado magassapiano. Além delas 
existiam outras figuras da noite. Mas, sem duvida, essas seis representavam 
a classe, o charme e a definição do paraíso do prazer. O que havia de melhor, 
em termos de música, mulher, bebida e clientela se concentrava na casa de 
cada uma. A clientela se movimentava de acordo com o status de cada um. 
Os fazendeiros ricos geralmente estavam nas casas das seis acima, os 
estudantes procuravam ambientes mais modestos, os empregados do 
comércio, à exceção de alguns (tem sempre uns metidinhos) freqüentavam 
os ambientes que condiziam com os seus recursos financeiros. Observando 
de longe aquele ambiente, verificamos, através de um processo natural de 
comportamento e condicionados pelos limites que cada homem deve impor a 
se mesmo, as seleções de local e de pessoas se realizavam.59 
 

São essas personagens – que, provavelmente, haviam sido prostitutas quando jovens e, 

portanto, eram conhecedoras da atividade – as mais importantes donas de boates ou castelos 

localizados na Rua do Maga-Sapo. Com a fama de cumprir em dia com as suas obrigações 

financeiras, as locatárias conseguiam contratos vantajosos, dadas as condições precárias e a 

localização dos imóveis. 

Com base nas construções discursivas relativas ao Maga-Sapo é nosso objetivo 

desvendar o cotidiano e representações das mulheres que entre 1950 e 1971, nas casas do 

Maga-Sapo, ousaram romper com os padrões morais vigentes e viver do comércio do sexo. 

Vislumbra-se detectar alguns padrões gerais de funcionamento das casas e do comportamento 

das prostitutas, mas, também, a partir da análise dos casos individuais elucidados nos 

depoimentos, chegar às sensibilidades, às ideias e à sintonia fina de um momento histórico, 

como apregoa Pesavento (2008c, p.13). 

 

 

 

                                                
59 Pires, Paulo. Noites do Magassapo, 1997. Texto mimeografado.  p. 1 
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3 Trabalho e cotidiano da zona meretrícia do Maga-Sapo 

 

3.1 As condições de moradia 

 

Expulsas de outras ruas do centro da cidade, as chamadas “mulheres de vida livre” 

afluíram, desde o início da década de 1950, para a rua D. Pedro II ou Rua do Maga-Sapo. Os 

baixos preços dos aluguéis, cobrados sobre imóveis de baixo valor situados em uma área 

desvalorizada do ponto de vista econômico, eram um atrativo.  

Na rua de chão batido, as mulheres alugavam os imóveis, velhas casas de adobe ou 

taipa com fachadas no mesmo nível do pavimento. As locatárias exploravam economicamente 

os imóveis e a prostituição proporcionava-lhes a renda necessária ao pagamento do aluguel e 

ao sustento da casa.  Algumas casas foram ampliadas e quartos foram construídos para servir 

ao comércio do sexo. Os novos cômodos eram alugados para as meretrizes.  

Ivanir, antiga moradora da casa de Maria Alice, informa sobre a organização dessa que 

era uma das mais luxuosas casas de prostituição da Rua do Maga-Sapo:  

A casa de Maria Alice era uma casa com dez quartos, um corredor, um 
banheiro, um salão de pista de dança muito alinhado, uma cozinha muito 
alinhada, a parte de cima muito alinhada, com cortinas, as mesas todas 
forradas com toalhas bordadas, todas com jarros de cristais com flores 
artificiais, com cinzeiro de cristais, a pista de dança toda iluminada, as 
roupas de cama muito alinhadas, se a mulher manchasse o colchão ela queria 
que pagasse, porque não era permitido manchar o colchão nem o travesseiro. 
[...] as roupas eram bordadas, as camas muito boas, os guarda-roupas muito 
bom, tudo muito bem arrumado.60 
 

Embora consideradas as melhores casas da rua, as casas de Maria Alice e Enézia não 

podem ser comparadas com os luxuosos e requintados bordéis paulistanos descritos por Rago 

(1991) e Mello (2002), que abrigavam as cobiçadas prostitutas estrangeiras, principalmente as 

“francesas”. Segundo Rago (1991, p. 43), 

percebida como alguém proveniente de uma sociedade mais avançada, onde 
imperavam hábitos totalmente desregrados, Marcelle d’Avreux, como tantas 
outras, tornava-se temível e desconhecida aos olhos deslumbrados dos 
paulistas provincianos. Se o corpo da ex-escrava fora controlado e 
domesticado, a meretriz estrangeira é que ameaçava deter o controle sobre os 
instintos reprimidos de homens e mulheres inexperientes. 
  

A casa de Maria Alice era uma construção baixa com uma fachada composta por uma 

porta e três janelas. Na Imagem 11, obtida em 2010, a casa ostenta, ainda, o estilo 

                                                
60 Entrevista realizada em 1 de agosto de 1998 
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arquitetônico original.  Tem à sua frente um equipamento de telefonia pública e é ladeada por 

outra importante casa de prostituição à época, a casa de Enézia. 

 
Imagem 11 - Rua D. Pedro II, antiga maga-sapo, com fachadas das casas de Maria Alice e Enézia (2010) 

             

 
Fonte: Acervo pessoal de Angelita Cunha da Silva Sousa 

 
 

 Em Vitória da Conquista predominavam as prostitutas oriundas da zona rural do 

próprio município, de cidades circunvizinhas, do norte de Minas Gerais e de outros estados do 

país. Ainda assim, essas mulheres povoaram a mente de homens e mulheres como mulheres 

sedutoras, poderosas, capazes de romper com a harmonia das famílias por suas práticas 

sexuais consideradas desviantes.  

Com uma economia voltada para a pecuária e para a agricultura, assim como o 

abastecimento de algumas regiões do recôncavo e da capital, Vitória da Conquista 

encontrava-se muito distante dos grandes centros do país e mesmo de outras áreas do estado, a 

exemplo da região cacaueira, que suscitaram o nascimento de uma elite com maiores 

possibilidades de gastos e desejosa de produtos de luxo valorados no mercado internacional. 

Uma grande casa de prostituição era, pois, aquela capaz de atender aos requisitos mínimos de 

organização, conforto e higiene. 

Embora as ruas de prostituição fossem representadas, nos jornais, como espaços 

caracterizados pela sujeira e favorável à proliferação de doenças, as cafetinas zelavam pela 

ordem e pela higiene de suas casas. Considerada a melhor casa da rua, a “casa de Maria 

Alice” ostentava as marcas de uma direção impecável no que diz respeito à organização e 

limpeza, como relata, em depoimento, Zenilda:  
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Ela era mulher de um temperamento terrível, mas era uma mulher dona de 
casa mesmo, cuidadosa, limpa, asseada. Ela brigava muito com as inquilinas 
dela por causa da sujeira, para não fazer sujeira, para deixar a casa limpa, 
muito caprichosa mesmo, eu não posso falar o contrário.61 
 

Assim como no restante da cidade, a Rua do Maga-Sapo não possuía água encanada 

ou esgotamento sanitário. Em poucas casas havia um sistema de cisternas, mas para a maioria 

o abastecimento de água era garantido pela água do Poço Escuro: as próprias mulheres iam 

buscar a água ou a compravam de aguadeiros. Além disso, próximo ao Maga-Sapo existia a 

Granja Boa Vontade, cujo proprietário, Arivaldo Nascimento Lima, anunciava em um 

periódico de circulação local os serviços de fornecimento de água potável, entrega de lenha 

laxada a domicílio, assim como banheiros de água quente e fria.62 Segundo depoimentos de 

fregueses da granja, não era incomum encontrar prostitutas usufruindo desses serviços. 

Quanto ao esgotamento sanitário, a solução estava na construção de fossas sépticas ou, 

simplesmente, no arremesso dos dejetos ao Rio Verruga. 

Não era comum o uso de banheiros, como o que encontramos na casa de Maria Alice. 

Nos quartos, bacias com jarras eram, normalmente, os únicos recursos para a higiene pessoal 

após o ato sexual; para as necessidades fisiológicas existiam os urinóis ou penicos. Os banhos 

aconteciam em gamelas, na área externa das residências. Helêusa Câmara narra, em 

depoimento, um episódio no qual um namorado foi visto a tomar banho no quintal de uma 

casa de meretrizes: 

Nós tínhamos, aqui no jardim, algumas casas na Praça da República, que é a 
Praça Tancredo Neves, que elas ficavam com o quintal em declive, assim 
como também era em declive os quintais da Rua Pedro II, que era a rua das 
raparigas. Então, a gente podia olhar do fundo do quintal o que se passava no 
quintal das prostitutas, e a gente ficava louca de vontade, pra ver se, de 
longe, pescava alguma coisa. Era um ato de voyeurismo mesmo, que a gente 
ficava desejando presenciar, e eu sei que eu tive um namorado na minha 
adolescência que foi flagrado, por uma dessas donas dessas casas cujos 
quintais podiam avistar os quintais das prostitutas, e que fuxicou à minha 
mãe que havia visto esse meu namorado tomando banho em uma gamela. E 
como esse namoro era um namoro proibido e que meus pais detestavam e 
não queriam, ele se encheu ainda mais de más qualidades, pelo fato de, 
durante a tarde, ser surpreendido tomando banho em uma gamela, tão 
ostensivamente.63 
 

Era muito comum a frequência de adolescentes do sexo masculino às casas de 

prostituição. Muitas vezes estes eram levados pelos próprios pais ou por parentes próximos, 

                                                
61 Entrevista realizada em 14 do outubro de 1997. 
62 Cf. O jornal, Vitória da Conquista, ano II, n.37, 30 abr. 1960, p. 2. 
63 Entrevista realizada em 26 de dezembro de 1997. 
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que incentivavam os rapazes, desde muito jovens, à vida sexual. Considerava-se que quanto 

mais cedo tivesse a iniciação sexual, mais viril seria o rapaz. Ser flagrado tomando banho no 

quintal de uma meretriz era, pois, um ato evidente de exibicionismo.  

  Da Rua do Maga-Sapo saiam pequenas vias que davam acesso direto à Rua Ernesto 

Dantas, antigo Beco Sujo, e à Praça Jardim das Borboletas, principal praça da cidade, onde 

estava localizada a Igreja Matriz e em torno da qual moravam os principais membros da elite 

local. Por esses caminhos transitavam os frequentadores das casas de mulheres, oriundos dos 

diversos setores da sociedade Conquistense. As melhores casas incluíam, entre os seus 

fregueses, homens pertencentes à “nata” da sociedade Conquistense. As demais, mais 

modestas, eram frequentadas por pessoas de menor poder aquisitivo, como observa Ivanir:  

Todas elas eu conhecia, umas inferiores que tinha um padrão mais fraco de 
não se vestir muito bem, de não calçar muito bem, não era visitadas pelos 
homens da sociedade, que, às vezes, queriam alguma coisa mais sofisticada. 
Então, cada qual tinha o seu divertimento, ficava a de nível mais baixo com 
seus acompanhantes, e ficava a alta sociedade para as mais alinhadas.64 
 

Abertas ao trânsito de homens das diversas camadas sociais, as ruas da cidade que 

abrigavam as “mulheres perdidas”, a exemplo do Maga-Sapo, se constituíam em território 

proibido para as “moças de boa família” e eram denunciadas, em textos jornalísticos e 

literários, como um espaço de libertinagem e de delinquência, uma ameaça às famílias, um 

“cancro social” a ser extirpado.  

Assim, nas ruas de “mulheres livres” o setor masculino da população encontrava o 

espaço ideal para a iniciação sexual e para a vivência da liberdade sexual, só a ele permitida, 

enquanto às “moças e mulheres de boa família” exigia-se uma vida casta, antes e após o 

casamento. Quanto ao “voyerismo” relatado no depoimento, isso é demonstrativo da 

curiosidade nutrida pelas “moças de família” em relação ao que acontecia nas casas das 

“mulheres de vida fácil” e ao que fazia com que os homens frequentassem as casas de 

prostituição.  

Helêusa Câmara reitera, em seu depoimento, o quanto estava presente, entre as “moças 

de família”, o desejo de observar o comportamento das meretrizes:  

Quando passavam perto dessas ruas, não resistíamos ao fascínio de dar uma 
olhada para aquela rua onde morava o pecado, onde moravam mulheres que 
pareciam tão poderosas que deixavam as mães de nossas amigas, a minha 
própria mãe, assustadas, indignadas, com muita raiva, achando que elas eram 
a razão da infelicidade dos casamentos aqui em Vitória da Conquista.65 
 

                                                
64 Entrevista realizada em 1 de agosto de 1998. 
65 Entrevista realizada em 26 de dezembro de 1997. 
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  Entretanto, em um contexto de crescimento urbano, como o experimentado por 

Vitória da Conquista entre as décadas de 1950 e 1970, as elites locais sentiram a necessidade 

de estabelecer fronteiras mais precisas entre as ruas de meretrizes e as pessoas de “boa 

família” que transitavam pela cidade. Estava em jogo o domínio sobre as ruas centrais, espaço 

de residência e negócios da elite, por onde circulavam, ostensivamente, as meretrizes, em uma 

convivência danosa à moral e aos bons costumes.  

 

3.2 As relações de trabalho e de poder 

 

Nas casas de prostituição da zona do Maga-Sapo as cafetinas tinham sob o seu 

comando as inquilinas, que trabalhavam para elas e tinham a obrigação de pagar o aluguel do 

quarto. Estavam obrigadas a pagar, também, as dívidas adquiridas quando da chegada à casa, 

provenientes de gastos com  roupas, sapatos, jóias e perfumes.  

A aquisição de novas mulheres se constituía em fator de atração da clientela. Por isso 

algumas proprietárias buscavam renovar constantemente o seu plantel tendo, muitas vezes, 

que buscar mulheres em outras cidades, como destaca Maria Veneno, ex-proprietária de casa 

de mulheres na Rua do Maga-Sapo: 

Tinha umas casinhas menos procuradas... Porque às vezes tinha duas, três 
mulher, e você sabe... fogosa... Mas não tem movimento. Na casa de Alice e 
Enézia tinha bastante. Maria Alice ia fora buscar mulher boa para trazer. As 
outras às vezes, recebia quem chegasse. Agora para buscar mesmo, Alice era 
boa nisso.66 
 

Normalmente o trabalho da meretriz era executado no próprio estabelecimento e para 

tirar a mulher do salão o cliente deveria pagar uma taxa à proprietária da casa, como se pode 

observar do depoimento de Ivanir: 

Todas as moças ficavam como se fosse em um hotel, cada qual pagava a sua 
diária, e se fosse para sair, à noite, quando era maior o movimento do salão, 
se esta moça tivesse acompanhada de um cavalheiro, este cavalheiro, para 
lhe tirar do salão, tinha que pagar uma taxa para a dona, [...] como uma 
multa, e aí a gente saía, só voltava no outro dia, na hora que quisesse.67 
 

A maior parte das meretrizes residia na própria zona, nas casas das cafetinas, mas 

havia também aquelas que residiam em bairros mais distantes do centro e que, à noite, se 

dirigiam às boates com a finalidade de exercer a prostituição, como salienta o depoente José 

Trindade, vulgarmente conhecido como Zé Bandola: 

                                                
66 Entrevista realizada em 20 de junho de 2011. 
67 Entrevista realizada em 1 de agosto de 1998. 
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Tinha a casinha [...] tipo pensão e as boates [...] elas saiam dos cinemas e 
vinham para as boates, morava nas casas particulares, aí umas nove horas, 
dez horas, elas vinha para as boates curtir, e lá iam beber. Nessa época não 
tinha droga. [...] a dama chegava: “quero um quarto!”, aí elas cobravam 
diárias, mas uma diária leve, não era pesada, não pagava almoço e janta.68 
 

As cafetinas eram responsáveis pela organização do espaço, pela solução de eventuais 

conflitos entre as mulheres da casa, pelo enfrentamento dos clientes que deixavam de pagar 

pelo serviço e pela resolução dos casos de agressões, como destaca Zenilda: “Os clientes que 

se exaltavam, aí era com ela. Mulher nenhuma se envolvia, aí era com ela. Ela só resolvia. 

Não tinha esse negócio, ela era muito casca grossa”.69  

Para o cumprimento desse papel de mediadora as cafetinas cultivavam boas relações 

com indivíduos poderosos, pessoas bem relacionadas no campo político e influentes no 

aparelho policial. É o que se depreende do depoimento de Sizino Sande, policial responsável, 

na época áurea do Maga-Sapo, pelo policiamento da zona meretrícia.Sande relata um episódio 

de prisão de Maria Alice por agressão a um policial:  

 Maria Alice já foi presa, não aconteceu nada, prendemos porque ela brigava 
muito. Esse dia, um soldado tentou saltar a janela, aí ela quebrou a cabeça do 
soldado com uma tranca de porta, então nós prendemos ela, mas foi solta no 
outro dia. Tinha um rapaz, o nome dele era [...]. Ele mandou soltar. Eles não 
espancaram, mas jogaram urina e fezes em cima de Maria Alice, mas não 
espancaram.70 

 
Pelo relato pode-se inferir que o espancamento de prostitutas era uma prática 

recorrente, mas, no caso de Maria Alice, os policiais se limitaram a humilhá-la, sem agredi-la 

fisicamente, embora a causa da detenção fosse a agressão a um “homem da lei”, o que se 

constituía em uma afronta a toda a corporação policial. Por outro lado, o episódio é 

elucidativo da intimidade da cafetina com os círculos de poder local, o que contribuía para 

reforçar o seu poder junto às inquilinas de sua casa. Tanto mais que as meretrizes estavam 

sujeitas ao envolvimento em conflitos de toda ordem que, não raras vezes, resultavam em 

prisão, como demonstram os registros exarados dos arquivos policiais relativos às décadas de 

1950 e 1970. 

As imagens indicam que a maior parte das acusadas era composta por mulheres mais 

velhas. Como salienta em depoimento José Trindade dos Santos,  

 

                                                
68 Entrevista realizada em 15 de outubro de 1997. 
69 Entrevista realizada em 14 de outubro de 1997.  
70 Entrevista realizada em 16 de outubro de 1997 
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as idades era dezoito, dezenove. De vinte e cinco acima já era considerada 
velha, ninguém queria, só se fosse uma coisa bem conservada. [...] As velhas 
não tinham vez, [...]. Aí tinha briga delas sempre tem que ter uma discussão. 
As mais jovens diziam: você tá derrubada, não ganha dinheiro.71 

 
Imagens 12, 13, 14,15 - Fotografias de meretrizes removidas de fichas policiais (décadas de 1950 a 1970) 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Sizino Sande 

 
Os dissabores da prostituta na maturidade, lançada à rua da amargura por aqueles que 

antes a cortejavam, foram cantados pelo poeta conquistense Josias Cassais França em poema 

publicado no jornal O Conquistense, em 1959: 

Arremessou na rua d’amargura 
Aquela môça outrora casta e pura; 
E com desdém chamou-a prostituta. 
Primeiros dias, tudo aroma e flores! 
Luxo... Opulência, ares de riqueza, 
Cortejada por seus adoradores 
Que julga nela a Deusa da beleza. 
[...]  
Os anos a galope vai passando, 
O corpo esbelto vai se encarquilhando 
E perdendo o frescor da mocidade. 
Envelheceu! Faminta quase nua, 
Aquela que foi sol estrela e lua, 
Implora e come o pão da caridade! 
(O Conquistense, Vitória da Conquista, ano IV, n. 164, 13 jun. 1959. p. 3).72 
 

 Entre as jovens também ocorriam conflitos, muitas vezes motivados por ciúmes, 

quando alguma dessas mulheres se “engraçava” com o cliente da outra. Embora a prostituta se 

relacionasse com vários homens, elas tinham os seus preferidos e as preferências deveriam ser 

respeitadas por todas, como se depreende do depoimento de Ivanir: “Eu mesma já briguei com 

                                                
71 Entrevista realizada em 15 de outubro de 1997 
72 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3 
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uma porque ela ficou com um cara que eu já ficava há muito tempo, e ela chegou em Maria 

Alice, e eu estava em uma mesa, ela foi retirá-lo e aí nós brigamos”.73  

A ação policial sobre as prostitutas estava, na maioria das vezes, relacionada às 

acusações de mau comportamento. Acusavam-nas de desrespeitar pessoas de família, 

proferindo palavrões ou fazendo gestos obscenos em espaços públicos, e de reagir com 

violência às abordagens policiais. Os abusos por parte dos policiais responsáveis pelas 

abordagens e prisões eram frequentes, principalmente quando se tratava de prostitutas que não 

podiam pagar advogado e não contavam com a proteção de pessoas importantes.  

O Código Penal de 1940 não considerava a prostituição como crime, mas condenava a 

prática do lenocínio – incentivo ou favorecimento à prostituição.74 Ainda assim, segundo 

depoimento de Sizino Sande, não registrou prisão de cafetinas por essa razão, mesmo sendo 

do conhecimento público a exploração de mulheres, e mesmo de menores, nos 

estabelecimentos por elas comandados. 

Além de manter boas relações com os círculos de poder local, algumas proprietárias 

de casas de mulheres usufruíam de excelente condição financeira, como salienta Ivanir em 

relação a Maria Alice: 

Na casa dela tinha três telefones instalados [...] Ela era acionista da 
Telebahia. Conquista toda dava credito a ela [...] Era muito bem arrumada, 
bem organizada, tudo só coisa granfina [...] Ela não tinha casa própria em 
Conquista, mas em Minas ela tinha casa própria. Tinha ônibus que viajava 
com orquestra, tinha automóvel. Loza também tinha patrimônio em Salvador 
e em Conquista, Luzia, Florice e outras mais.75 
 

Além da exploração das inquilinas, das quais se exigia organização e limpeza dos 

ambientes, as donas dos estabelecimentos ofereciam serviços de bar e restaurante e as 

melhores casas dispunham de música ao vivo nos finais de semana, o que contribuía para 

aumentar o movimento, com o afluxo de homens inclusive de cidades circunvizinhas. As 

meretrizes, segundo pôde-se constatar nos depoimentos, eram instadas a estimular os 

fregueses a consumir da casa, principalmente bebida, o que contribuía para aumentar os lucros 

da proprietária. 

                                                
73 Entrevista realizada em 1° de agosto de 1998 
74 Entende-se por lenocínio toda ação que visa facilitar ou promover a prática de atos de libertinagem ou a 

prostituição de outras pessoas ou dela tirar proveito. A legislação não pune a prática da prostituição, mas sim 
toda conduta que fomente, favoreça ou facilite tal prática com intenção lucrativa ou profissional. Nos artigos 
228, 229, 230 estão previstas as penalidades. Cf. BRASIL. Presidência da República. Subchefia de Assuntos 
Jurídicos. Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 20 de novembro de 2012. 

75 Entrevista realizada em 1 de Agosto de 1998. 
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Quando não mais serviam aos propósitos da casa, muitas mulheres eram convidadas a 

deixá-la e cuidar da própria vida, como ilustra em seu depoimento uma ex-moradora da casa 

de Maria Alice, conhecida como Arlita: 

Quando eu tomei as rédeas do mundo, eu tava com 14 anos de idade. Eu saí 
de Caatiba [..] e vim aqui para Conquista e fiquei morando no Maga-Sapo, 
na casa de uma senhora chamada Maria Alice [...] Naquela época eu era 
muito bonita, admirável [...] Eu voltei para Caatiba [...] Apareceu um 
homem de nome João [...] mas ele era casado... A mulher dele viu saindo de 
lá, aí foi quando começou a marcação comigo [...] Até chegou o tal dia que 
ela preparou uma solda com solução de carro e jogou no meu rosto. Aliás, 
ela jogou no corpo todo, pegou nos braços, nos seios, e aí foi toda a 
destruição. Eu, como era uma mulher bonita, transformei dentro de 10 
minutos em um monstro. Fiquei totalmente destruída. Aí me pegaram e 
trouxeram para Conquista [para a casa de Maria Alice] para fazer o 
tratamento. Eu em cima da cama e o povo chegava assim, jogava dinheiro, 
que fazia um travesseiro de dinheiro [...] [Maria Alice] chegava de noite, na 
hora de dormir, metia a mão, rastava o dinheiro, jogava em uma sacola e 
saía. Nem contava para dizer: hoje você ganhou tanto. Aí, quando foi 
enfraquecendo as coisas, que o povo foi acostumando [...] ela disse que não 
dava certo eu ficar mais lá, que eu arrumasse um quarto para morar. No 
outro dia eu arranjei, mais em cima, uma casa assim bem humilde. Aluguei 
um quarto e fui morar [...] Toda noite eu tinha que sair ali pela rua pedir a 
um, pedir a outro, tinha noite de não arrumar nada.76 
 

Os relatos de mulheres expulsas de casa ou que tinham seus bens confiscados pelas 

donas das casas distanciam as cafetinas do Maga-Sapo da visão romântica difundida pela 

literatura de evasão ou mesmo por estudiosos do fenômeno da prostituição, que pretendem 

fazer das proprietárias das casas verdadeiras “mãezinhas” (AMADO,1977) ou simples “donas 

de casa” (Espinheira, 1984)  

 

3.3 Os espaços e tempos de sociabilidade 

  

Os meios jornalísticos delatavam a circulação de meretrizes pelos principais 

logradouros públicos. Não apenas os tumultos por elas eventualmente provocados, mas a sua 

própria presença era considerada ofensivo à moral e aos “bons costumes” das “pessoas de 

bem”. Apregoava-se a segregação absoluta daquelas que representavam a imoralidade e a 

falta de pudor. Na opinião de Humberto Flores, 

Sempre houve um grande preconceito. Não havia nenhum tipo de 
relacionamento entre a mulher de vida livre, chamada de vida fácil, que 
nunca foi... Com as mulheres da sociedade, nem mesmo com aquelas 

                                                
76 Entrevista realizada em 4 de outubro de 2011. 
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mulheres, que eram serviçais das patroas, das madames, não tinha contato; 
então, era uma separação absoluta, sem nenhum tipo de estranheza.77 
 

Não apenas os tumultos provocados pelas prostitutas, mas a sua própria presença era 

objeto de reflexões nas colunas dos jornais de circulação local. Era preciso dar um basta, 

segundo os membros da elite conquistense que mantinham esses jornais, que por meio deles 

se informavam e que neles expressavam a sua opinião, a convivência entre as pessoas 

“honestas” e os “desclassificados”. Nesse último grupo estavam incluídos as prostitutas, mas 

também os mendigos, os malandros e marginais, todos eles, segundo Engel (2004, p. 37), 

“diferenciados socialmente por critérios morais, sendo apresentados como parte de um mesmo 

todo, caracterizados pela miséria, pelo desemprego, pelas atividades incertas situadas no 

universo do não-trabalho”. 

 Na opinião de articulistas, que repercutiam o pensamento dos leitores 

privilegiados dos jornais, as “famílias” que transitavam por ruas do centro sentiam-se 

afrontadas pela presença de grupos ameaçadores à sua integridade física e moral. Na edição 

de 19 de março de 1961, o editor de O Jornal exigia policiamento noturno para a Praça da 

Bandeira com o intuito de inibir a presença de prostitutas e a falta de decoro decorrente da 

conduta impudica, dos hábitos desregrados, da maneira imoral de falar, vestir-se e portar-se 

por elas exibida: 

Quando o cap. Adalberto Bezerra assumiu o espinhoso cargo de Delegado de 
Polícia do Município, nos primeiros dias do exercício, proibiu a permanência 
de “decaídas” nas praças e rua da cidade, antes das 22 horas. A Praça da 
Bandeira era um foco de meretrício e de marginais. Com a aplaudida e 
moralizadora medida da polícia, que acima referimos, melhorou 
consideravelmente o aspecto dessa praça e as famílias que por ali 
transitavam não ouviam mais palavra de baixo calão nem viam cenas 
obscenas como dantes. Desapareceu o policiamento da Praça da Bandeira e 
as rameiras baratas ao lado de marginais voltaram, antes do horário, a fazer 
parada naquela via pública, principalmente às sextas-feiras e sábados à noite, 
e as cenas indecorosas voltaram a ofender as famílias transeuntes daquela 
Praça. Crimes já têm se registrado na Praça da Bandeira, como todos sabem. 
A parte mais importante da polícia é a polícia preventiva, e nesta está a 
polícia de costumes, de cuja repressão, muita gente em Conquista está 
precisando... Em nome do decoro público e, principalmente, em nome das 
famílias, rogamos ao Sr. Bezerra que se digne de restaurar a polícia de 
costumes na cidade, principalmente na Praça da Bandeira. A sadia população 
da cidade ficará satisfeita e nós também, e não voltaremos mais a falar sobre 
o assunto.78 
 

                                                
77 Entrevista realizada em 23 de agosto de 2011. 
78 O Jornal, Vitória da Conquista, ano II, n, 32, 19 mar. 1960, p. 1. 
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A despeito dos esforços empreendidos para delimitar os espaços, as fronteiras eram às 

vezes fluidas e imprecisas. A própria localização da Rua do Maga-Sapo, próxima às ruas de 

comércio, facilitava a circulação.  As lojas do centro eram o espaço adequado para a exibição 

das meninas recém-chegadas. As cafetinas, após arrumá-las com roupas, jóias e sapatos 

adquiridos no comércio, com elas desfilavam pelas ruas centrais com o intuito de mostrar, 

como se dizia na época, que havia “carne nova no pedaço”.  

Ainda que consideradas um mau exemplo para as mulheres de família, as prostitutas 

gozavam de respeito no comércio local. Meretrizes e cafetinas, boas consumidoras e 

excelentes pagadoras, eram uma fonte segura de renda. Algumas, inclusive, sobretudo as 

cafetinas e aquelas agraciadas pelos favores de seus amantes, tinham crédito certo em alguns 

estabelecimentos comerciais. Aloysio Pereira da Silva, proprietário de uma farmácia situada 

na Praça da Bandeira revela: 

O papel de Rosa Bigode, eu tenho uma lembrança profunda, pois a farmácia 
Galiza era muito procurada por ela. Era uma mulher séria, cumpria seus 
deveres sociais nessa questão de comprar, pagar, vender. Nunca ouvi uma 
daquelas mulheres que moravam na casa de Rosa Bigode falar mal dela e eu, 
muitas vezes, [...] eu às vezes futricava, pois eu queria saber das coisas. Rosa 
Bigode e Maria Alice eram as mulheres que tinham casa, eram minhas 
freguesas.79 
 

Segundo a análise de Gey Espinheira, em seu estudo sobre a comunidade 

prostitucional do Maciel, em Salvador, 

dos serviços encontrados, a prostituição integra-se no sistema social de um 
modo mais eficaz, por ser uma atividade que agrega outras atividades 
equivalentes ou ocupações derivadas, causando uma circulação econômica 
intensa. Sendo assim, a prostituição se relaciona com todo o sistema 
econômico vigente, sendo apenas marginalizada em relação ao sistema de 
valores e a ordem normativa vigente (ESPINHEIRA, 1971, p. 26), 
 

  Era, pois, inevitável que alguns espaços fossem frequentados pelas prostitutas e por 

pessoas dos diferentes setores sociais e que houvesse encontros indesejáveis. Assim como os 

espaços comerciais, alguns espaços de lazer e convivência eram frequentados pelas 

prostitutas, a exemplo dos cinemas e igrejas da cidade. No caso dos cinemas, o acesso era 

demarcado por regras e códigos de condutas, como relata Helêusa Câmara: 

No cinema, o horário das prostitutas era depois que as luzes se  apagavam, 
assim como os rapazes que namoravam as moças às escondidas, ou os 
namorados proibidos pelas famílias, por motivos diversos, né? Eles 
costumavam entrar depois que as luzes se apagavam, ao contrário das 
pessoas que usavam o cinema como espaços de ostentação das suas roupas, 

                                                
79 Entrevista realizada em 15 de outubro de 1997. 
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dos seus maridos, dos casais que frequentavam. Os filmes... Nós tínhamos a 
mudança de filmes diários. Tinha gente que ia todos os dias ao cinema.80 
 

As igrejas, os ritos e as festas católicas, se constituíam, também, em espaços e tempos 

privilegiados de socabilidade, abertos à presença das prostitutas.  A participação nas missas da 

igreja matriz e nas festas de  Nossa Senhora das Vitórias, padroeira da cidade, é reivindicada 

por Zenilda:  

Eu ia à missa todo domingo [...], ia à catedral todo domingo seis horas da 
manhã. Podia amarrar uma corda, que me encontrava lá. Eu podia dormir a 
hora que dormisse, mas a hora de estar na igreja era sagrada. Eu nunca fui 
com ninguém, eu só andava só. Seis horas da manhã eu tava na porta da 
catedral.81 
 

Maria Veneno também depõe a respeito: “Ah, eu não saía da igreja Nossa Senhora da 

Vitória. Muitas mulheres não iam. Agora, eu tinha na certeza que no dia da missa tava lá 

dentro”.82  Entretanto, nos cortejos, nas festas em comemoração à padroeira da cidade, essas 

mulheres, que se compreendiam como católicas e frequentavam regularmente as missas, viam 

seus espaços cerceados. Eram impedidas de ocupar determinados espaços na procissão e de 

misturar-se aos organizadores da festa e às “irmãs de Maria”, grupos de mulheres devotas, 

pertencentes à elite da sociedade conquistense.   

Reivindicando-se católicas, muitas das mulheres da zona do meretrício guardavam, 

também, afinidade com as religiões de matrizes africanas, principalmente o candomblé. De 

acordo com Pesavento (2008c, p. 373), “feitiçaria, quiromancia e prostituição eram vistos em 

conexão”. Essa associação com o candomblé resultou na imagem, difundida em diferentes 

meios sociais, das prostitutas como bruxas. Julgava-se que essas mulheres, em associação 

com poderes sobrenaturais, tinham o poder excepcional de atrair os homens para suas casas e 

torná-los cativos do seu amor, como salienta José Trindade dos Santos:  

Elas usavam eram banhos de remédio, era comigo-ninguém-pode, era banho 
de descarrego, era banho de perfume. Elas usavam aqueles pós para atrair os 
homens... Você sabe... Bruxaria tem. Não adianta dizer que não tem, pois 
tem. Elas, na hora de receber o homem, usava aqueles trem, aí o cara ficava 
à vontade, entendeu?83 
 

Elas próprias acreditavam na possibilidade de intervenção mágica sobre a natureza e 

interpretavam os fatos do cotidiano a partir dessa crença. É o que se depreende do depoimento 

                                                
80 Entrevista realizada em 26 de dezembro de 1997. 
81 Entrevista realizada em 14 de outubro de 1997. 
82 Entrevista realizada em 20 de junho de 2011. 
83 Entrevista realizada em 15 de outubro de 1997. 
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de Maria Veneno, que julgou ter sido atingida pelos atos maléficos de outra proprietária de 

casa da dita rua: 

Que Deus perdoe o que essa mulher fez comigo! Essa mulher entrou na 
minha casa, soltou uma camada de bruxaria, de “pó de pemba”. [...] Eu tinha 
um viadim que trabalhava para mim. Quando ela fez isso, ele chamou e 
disse: “Cumade, deixa de ser broca! Liontina entrou em sua casa e jogou pó 
de pemba”. [...] Bom, ela foi para casa dela e eu fiquei na minha. Uma das 
meninas que frequentava minha casa, que morava no bairro Jurema e à noite 
tava ali para ganhar o pão deu de ir para a casa de Liontina. Aí ela foi pra lá, 
isso no dia do pó [...] quando deu assim doze e tanto para uma hora, essa 
mulher entrou: “Eu quero um quarto!”. Eu falei: “Tá tudo cheio com o povo 
dormindo”. Fia, essa mulher voou em mim [...] Eu segurei ela com um dente 
na mão dela e fui grudando nos cabelos dela porque ela era metida a valente 
[...] aí chegou um rapaz, tirou ela e carregou. Tá vendo o resultado do pó de 
pemba?84 
 

 Outro campo privilegiado de sociabilidade eram as celebrações em homenagem a 

Cosme e Damião. Uma das mais expressivas manifestações da religiosidade popular 

brasileira, a festa dedicada aos santos gêmeos era vivenciada em diferentes setores da 

sociedade conquistense. Na Imagem 16 pode-se visualizar, ao centro, Maria Alice, em 

companhia da mãe-de-santo Silar, marcando com palmas e cânticos a cerimônia, enquanto 

crianças desfrutavam do caruru, iguaria típica oferecido às crianças em homenagem a Cosme 

e Damião. 

Imagem16 – Maria Alice em festa de homenagem a Cosme e Damião 

 
Fonte: Arquivo pessoal de José Trindade dos Santos 

                                                
84 Entrevista realizada em 20 de junho de 2011. 
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O culto aos santos gêmeos, disseminado pelas camadas populares da população e, em 

especial, pelas mulheres de vida livre, era, para os que neles acreditavam, considerado uma 

proteção contra feitiços, bruxarias, mau olhado e epidemias. O jornal O Sertanejo, em 

matéria de 1970, atesta a popularidade dos “santos”, em especial entre os adeptos do 

candomblé, e expõe o preconceito da elite em relação às manifestações de culto a eles 

devotado: 

O fetichismo nacional, em grande parte herdado de africanos e com a 
influencia até certo ponto do culto indígena, sagrou-os em suas festas 
votivas, nos seus sambas, nos seus candomblés arimados e regados a 
bebidas fortes... O festejo popular caracteriza-se por cerimônias 
adequadas e gordas comezainas onde não somente devotos dos santos 
tomam parte, também os devotos de Baco divertem-se freneticamente. 
[...] As imagens dos gêmeos árabes, por isso mesmo, não tem altares 
nas igrejas, possuem no entanto, nos lares crentes e nos salões 
fetichistas, culto ardente, transformados em cerimônias esquisitas e, 
algumas vezes exageradas e exaltadas. (O Sertanejo, Vitória da 
Conquista, IX, n.355, 24 set. 1970, p. 1).85 

  

Já O Jornal de Conquista, em matéria de 1971, confirma a popularidade dos santos, 

em especial entre os adeptos do candomblé, e afirma esperar que o tempo consiga destruir as 

tradições associadas ao seu culto:  

Se não estamos laborando em engano, êstes santos estiveram cassados os 
seus direitos de figurar em um altar, como aconteceu com São Cristóvão, 
Santa Bárbara e outros, que embora sofresse a perca do nome de santos, 
continuaram sendo milagrosamente santos entre os seus fervorosos devotos. 
E assim Cosme e Damião foram venerados no dia 27 de setembro. Ao 
amanhecer dêsse dia ouviam-se o espocar de foguetes em todos os lados da 
cidade, principalmente nos bairros populares. As casas de candomblés foram 
muito movimentadas e as iguarias próprias da comemoração foram servidas 
com fartura, conforme a tradição, que é coisa que só o tempo poderá 
destruir. (O Jornal de Conquista, Vitória da Conquista, ano XIII, n. 494, 2 
out. 1971, p. 1). 86 
 

O texto jornalístico enuncia a opinião corrente, no seio da elite brasileira, de que as 

manifestações religiosas populares, em especial aquelas associadas às religiões de matriz 

africana, são sinônimo de ignorância, de falta de cultura, de um atraso que só o propalado 

progresso haverá de apagar, como salienta Pesavento (2008c, p. 368-69): 

As práticas religiosas de negros eram denunciadas como primitivas e 
irracionais, colocavam-se na “contra-ordem” dessa sociedade que se queria 
progressista e civilizada. Do batuque ao feitiço, passando pela negritude, é 

                                                
85

 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 1 
86 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3 



75 
 

 
 

todo um imaginário que se compõe e associa a cor com o atraso, a selvageria 
com a crença que se opunha ao pensamento científico. 
 

É preciso, pois, marcar as diferenças, esclarecer as contradições, ainda que, na prática, 

membros da elite tivessem, também, envolvimento com essas práticas culturais e religiosas 

que aos seus porta-vozes cumpria desqualificar. 

Ao lado das experiências religiosas, há que se considerar outro tempo privilegiado de 

sociabilidade: as festas carnavalescas. Na compreensão de Da Matta, o carnaval, “momento 

que deixamos de lado a nossa sociedade hierarquizada e repressiva e ensaiamos viver com 

mais liberdade e individualidade, era o único momento que as hierarquias sociais podiam ser 

quebradas.” O carnaval de Rua em Vitória da Conquista contava com a presença tanto de 

foliões, que participavam diretamente dos festejos, como de pessoas que iam às ruas para 

assistir aos desfiles de cordões, blocos e batucadas apresentados ao público nas principais 

praças do centro da cidade: a Praça Barão do Rio Branco e o Jardim das Borboletas.  

A prefeitura municipal, com o patrocínio de firmas locais, promovia concursos para 

eleger os melhores blocos, cordões e batucadas. O jornal O Combate anuncia os vencedores 

do concurso de 1964: 

 
Foram classificados como vencedores do concurso promovido pela 
Prefeitura Municipal e organizações locais como melhores blocos e 
batucadas que se apresentaram nas ruas da cidade: “Marinheiros sem Água” 
e “Acadêmicos do Samba”; “Trovadores do Ritmo” e “Boêmios do Morro”, 
e, em terceiro lugar, “Tupinabá em Floresta”, tendo todos sido contemplados 
com os prêmios oferecidos por casas comerciais da cidade que foram 
entregues pela comissão julgadora. (O Combate, Vitória da Conquista, ano 
XXXIV, n. 25, 15 fev. 1964, p.1).87 
 

Nas festas de rua, era comum a presença de meretrizes, que desfilavam em carros 

abertos ou com as capotas arriadas, fantasiadas ou vestidas com saias curtas, cantando e 

jogando serpentina, confetes e o líquido dos lança-perfumes nos pedestres que se 

aglomeravam nos passeios públicos para assistir aos desfiles. Ariosvaldo Cardoso dos Santos, 

sapateiro e frequentador da zona meretrícia, relata: “Outros eventos sociais, tipo clube, que 

era o Clube Social, elas não iam. Agora, festa de carnaval, elas saíam nos carros, fantasiadas, 

e, à noite, fazia festa no salão do Gato Preto, que era o salão delas”.88 

Fotografias pertencentes a acervos de particulares mostram a presença das meretrizes 

nos espaços públicos das ruas e praças. A Imagem 17 mostra duas meretrizes em frente a uma 
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das casas do Maga-Sapo. Nota-se que a rua não possuía pavimentação asfáltica, que o piso da 

casa era de chão batido e o passeio, de pedras brutas. Notável, também, a presença de uma 

criança na foto.  

Uma das mulheres exibe um frasco de lança perfume. De uso difundido no carnaval da 

década de 1950, o lança perfume continha uma substância entorpecente, um composto de éter, 

clorofórmio e uma essência de perfume. Quando arremessado nas pessoas o conteúdo causava 

uma sensação de frescor e deixava um perfume no ar. No entanto, a inalação do produto, 

prática que se torna comum entre alguns foliões, devido à sensação alucinógena que o mesmo 

causava, gerou a morte de alguns usuários por parada cardíaca, o que acarretou a proibição do 

seu uso em todo o país desde 1961, por um decreto do então presidente Jânio Quadros.  

As meretrizes retratadas portam vestidos longos, como a imitar o vestir das “moças de 

família”, pois o carnaval, como salienta Da Matta (1997), era um momento de inversão de 

papéis. No entanto, pequenos detalhes das roupas e acessórios não deixam dúvidas quanto à 

condição social das mulheres que os exibem. O corte dos vestidos é bastante justo, delineando 

busto e cintura. As flores no cabelo eram indicativas da condição de “mulheres livres”, assim 

como o batom de cores fortes, a delinear as bocas das que o utilizavam.  

 
Imagem 17 - Meretrizes no carnaval de rua (década de 1950) 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Alves 
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    Já na Imagem 18, duas meretrizes são retratadas na Praça Jardim das Borboletas, em 

pleno dia. O uso de calças, incomum entre as mulheres do período, além de proporcionar 

maior conforto às folionas, reforça a perspectiva proposta por Da Matta (1997), do carnaval 

como tempo de inversão de papéis.  

Nas fotos de rua, as prostitutas apareciam sempre em dupla, o que corrobora com os 

testemunhos orais de as “mulheres de vida livre” evitavam sair sozinhas nos lugares públicos, 

de modo a se precaver contra atos de discriminação e agressões às quais estavam sujeitas. As 

fotos foram tiradas em pleno dia, já que os festejos carnavalescos de rua ocorriam antes do 

anoitecer 

Imagem 18 - Maria Alves, vulgarmente conhecida como Maria Peito de Aço, de macacão listrado, e amiga no 
carnaval (década de 1950) 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Alves 

 
 Entre os espaços freqüentados pelas “mulheres de vida livre”, que abrigavam 

os bailes fechados de carnaval, havia o bar Gato Preto localizado na Praça 9 de Novembro e 

as boates Amambaí e Casa Blanca, esta última, inaugurada em 1957, ambas localizada na Rua 
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do Triunfo (Antiga Rua dos Cachorros).  Em 1951, o bar Gato Preto foi comprado pelos 

irmãos Cairo. Reformado e reinaugurado, passou a se chamar Confeitaria Aracy e tornou-se 

um local de frequência da elite local.  

 À noite, as prostitutas participavam dos bailes promovidos pelas boates situadas na 

própria zona de prostituição. Como se pode observar na Imagem 19, nos salões as roupas 

usadas pelas prostitutas eram bem ousadas. Com as pernas desnudas e o colo à mostra, a 

meretriz exibe a excepcionalidade da sua condição em relação às moças e mulheres “de 

família”. 

 

Imagem 19 – Meretriz em um baile de carnaval (1957) 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Alves 

 
Os membros da elite tinham os seus próprios espaços de sociabilidade, como o clube 

Social, o Grêmio Atlético de Conquista e o Clube 13 de Maio. Nesses clubes poderiam se 

divertir nos festejos, sem as indesejáveis misturas promovidas pelos carnavais de rua, as 
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desordens e as visões das pessoas de mal proceder. O Clube Social era o favorito da “fina 

flor” conquistense. Nesse ambiente ocorria, a escolha da rainha do carnaval e os bailes à 

fantasia. A suntuosidade das fantasias era indicativa de boa condição social e desses festejos 

estavam, obviamente, excluídas as mulheres de má fama, como os pobres, de uma maneira 

geral.  O jornal O Conquistense no seu relato do carnaval de 1958, nas dependências do 

Clube Social, expõe o ideal de ordem sustentado pelas elites da cidade: 

O clube social, abrindo os monumentais salões de sua sede, por sinal que 
ainda em construção, deu a nota social das homenagens ao Rei Momo. Foi 
coroada rainha do carnaval a senhorinha Marlene Costa, que, com 
inexcedível graça, presidiu as solenidades da alegria do bom gosto e da 
alegria. Os bailes de sábado, domingo e terça-feira primaram pela esfuziante 
alegria, pela despreocupação de brincar, sem qualquer perturbação da ordem. 
(O Conquistense, Vitória da Conquista, ano III, n. 109, 22 fev. 1958, p.1).89 
 

Ainda assim, algumas famílias mais tradicionais aproveitavam os festejos 

carnavalescos para se refugiar em suas propriedades rurais. Evitava-se, assim, a participação 

das moças nas festividades do carnaval, momento em que as hierarquias eram suspensas e 

ricos e pobres se misturavam na alegria dos festejos de rua. Uma modinha carnavalesca muito 

cantada nos carnavais Conquistenses denuncia o desgosto de algumas moças de família 

obrigadas pelos pais a recolher-se nas fazendas durante as festas: 

Já tenho medo, oh! que paixão, 
Mamãe zangada puxa todos para roça, 
É um barulho, que danação, 
É uma dor de partir o coração. 
Não vá, meu benzinho não vá 
Fique aqui para ver o carnaval (bis) 
Se papai soubesse que já tenho amor, 
Era um barulho de fazer até horror! 
Se eu pudesse não era mal, 
Ficar aqui para ver o Carnaval! 
Meu Santo Antonio! Santo das moças 
Me ajudai que eu vá na brincadeira, 
Pois todos folgam e todos brincam, 
E papai quer que eu viva na “lezeira.” 
(apud VIANA, 1982, p. 518) 
 

Outro evento que contava com a presença de um grande número de prostitutas era a 

exposição agropecuária, que ocorria, anualmente, no Parque de Exposições Teopompo de 

Almeida.  Era uma grande festa, que atraía homens de toda a região e, até mesmo, de outros 

estados, na condição de expositores, consumidores ou apreciadores dos produtos da mostra.  

Geralmente desacompanhados de suas famílias, esses homens constituíam uma clientela 
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privilegiada para as “mulheres de vida livre”, que viam na festa uma oportunidade para 

aumentar os ganhos, como salienta Ivanir, uma das moradoras do Maga-Sapo em depoimento: 

Aqui na Bahia tinha muita exposição e Conquista tinha fama que corria 
muito dinheiro. Então, elas viajavam e vinham trabalhar aqui em Vitória da 
Conquista. [...] Aqui elas ganhavam mais, inclusive muitas delas que foram 
ajudadas pelos coronéis estão muito bem de vida.90 
 

Por fim, deve-se destacar, o papel das próprias casas de mulheres como espaços de 

sociabilidade urbana. Como vimos, a frequência da população masculina nas casas da zona 

não só era tolerada como estimulada, mesmo entre os homens da alta sociedade conquistense, 

como salienta Ruy Medeiros: 

Os profissionais liberais, naquela época, e mesmo os homens casados, todos 
costumavam frequentar. Frequentavam, às vezes, não tanto para a questão 
sexual, embora, frequentassem para a questão sexual, mas, às vezes, era 
porque aquilo era a boate do tempo, era o bar que ficava aberto até mais 
tarde, era o local onde se tinha o papo. Então, ali, naquele ambiente de 
prostíbulo, você também tinha um ponto de encontro de pessoas que iam 
para beber [...] era uma atividade mais de colocar o papo em dia, [...] de 
conversar de se encontrar com os amigos.91 
 

Muitos homens, casados inclusive, mantinham ali os seus “xodós” e amásias. Amantes 

de homens casados, muitas meretrizes recebiam deles ajuda financeira. Alguns mais 

generosos abriam-lhes crédito em lojas e, por vezes, até adquiriam, com essas boas obras, o 

direito de exclusividade sobre elas. Como salienta Humberto Flores, 

Era muito comum o homem ter a “mulher por conta”. A mulher por conta é 
quando você pagava todas as despesas que a mulher tinha de moradia 
alimentação, vestuário [...] e mais alguma coisa. E algumas, inclusive, foram 
contempladas com recursos maiores, foram tiradas dali para outro tipo de 
vida, constituíam família.92 
 

 Era com desprezo, todavia, que eles se referiam às “mulheres da vida” quando 

questionados sobre a visita às casas de mulheres. Helêusa Câmara relata: 

Eu vi coisas absurdas serem ditas por uma tia, que já está com oitenta tantos 
anos e que às vezes ouvia os homens falarem: vou ali, agora, despejar numa 
privada. Quer dizer, para se justificar para as mulheres, que era uma 
necessidade masculina, ele fazia questão de separar, pelo menos 
verbalmente, que ele iria se despejar numa privada [...] que era apenas pela 
necessidade. E você vai observar que nos depoimentos dos homens, [...] esse 
lado positivo das raparigas era proferido de uma forma, apenas num grupo 
masculino. Eles não ousavam dizer isso em um ambiente misto, onde 
homens e mulheres se encontravam, porque para as filhas deles, para as 
irmãs dele, para as amigas, ele jamais desejaria um destino igual; mas para 
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92 Entrevista realizada em 23 de agosto de 2011. 
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as mulheres distanciadas, que vinham de longe, nada mais natural, 
romântico, bonito, gostoso do que estar lá. Agora desejar isso para sua filha, 
para sua amiga, para sua parenta era motivo de vergonha.93 
 

Embora frequentadores da zona, os homens receavam até mesmo a passagem de 

mulheres de suas famílias por ruas habitadas por prostitutas. Era preciso protegê-las, mantê-

las à distância. Especialmente as mulheres pertencentes à elite da sociedade, esperava-se que 

os laços “indissolúveis” do casamento cristão fossem garantia de subordinação às práticas 

sociais consolidadas. Entretanto, como ressalta Márcia Leite em seus estudos sobre as 

mulheres de elite em Salvador do final do século XIX e início do XX: “As mulheres sempre 

foram agentes de sua própria história, a aceitação de normas e valores nunca foi a única 

possibilidade, havendo espaços para a negação, reelaboração e transgressão” (LEITE, 1997, p. 

23).  

Assim, havia sempre mulheres dispostas a confrontar os valores dominantes e assumir 

posturas diferentes do esperado. É o que se depreende do exemplo relatado por Ariosvaldo 

Cardoso dos Santos, assíduo frequentador das casas do Maga-Sapo: 

Uma ocasião eu encontrei uma delas que era filha de um industrial do Rio. 
Chamava Margô, formada em direito. [...] O marido a traiu com a 
empregada, ela abandonou o cara e veio para aqui e quando chegou começou 
a beber, beber etc. Dona de uma fortuna esquisita. [...] Nesse intermédio ela 
começou a gostar de mim. Também passei a saber da família. Ela então 
passou o telefone, eu liguei para a família, que veio diretamente me procurar 
para localizar ela, e levar de volta.94 
 

 Era compreensível que a maior parte das mulheres aceitasse o adultério cometido por 

seus maridos, como salienta Soihet (1989, p. 127): “com relação à infidelidade masculina, 

verifica-se a aceitação e resignação por parte da mulher que prefere calar e manter as 

aparências, segundo o comportamento esperado”. Havia, entretanto, entre as “mulheres de boa 

família” aquelas que, inconformadas, adotavam atitudes de ruptura com os padrões 

dominantes de comportamento, como no exemplo citado. Outras canalizavam a revolta contra 

as meretrizes que caíam nas graças dos seus maridos e adotavam contra elas atitudes de 

extrema violência, como relata Helêusa Câmara: 

As mulheres se sentiam sempre ameaçadas, que era natural que o homem 
chegasse tarde, tivesse várias mulheres, e competia à sua esposa aguentar 
aquilo, e o seu ódio era sempre canalizado não para o marido, mas por 
aquela que a ameaçava. [...] Eu sei que uma se vestiu de homem, e pelo 
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menos era o que eu ouvia contar, e foi ao Maga-Sapo e deu uma surra [...] no 
xodó do seu marido.95 
 

É previsível, também, que as regras morais disseminadas pelos grupos hegemônicos 

fossem apropriadas de diferentes maneiras pelos diferentes setores da sociedade. Assim, o 

modelo de família burguesa – segundo o qual os homens deveriam exercer o papel de 

provedor e as mulheres se encarregar dos serviços domésticos e da educação dos filhos – toma 

formas diferentes consoantes as condições sociais. De acordo com Scott (2011, p.125), 

as famílias são diferentes entre si e as famílias mudam: portanto, é muito 
difícil associar uma única moralidade a elas. Muitas vezes quando se fala 
sobre moralidade familiar, trabalha-se com a ideia de moralidade como se 
fosse algo estanque ou parado, mas, de fato, da mesma maneira que as 
famílias vão mudando, também vão mudando as noções de moralidade na 
família. 
 

Adivinha-se que, entre as mulheres trabalhadoras, chefes de família ou coadjuvantes 

na composição da renda familiar, era muito mais difícil aceitar as escapadas masculinas e as 

justificativas morais para o comportamento considerado “naturalmente poligâmico” do 

homem.  

 
3.4 O uso do corpo: higiene, doenças, maternidade 
 
  A imprensa regional contribuiu para fixar alguns estereótipos para as prostitutas de 

Vitória da Conquista. Transgressoras da ordem, alheias aos padrões de moralidade vigentes, 

essas mulheres, apregoava-se, não estavam aptas para constituir família e educar filhos. Além 

disso, eram acusadas de falta de higiene e responsabilizadas pela transmissão de doenças.  A 

opinião corrente sobre as casas de mulheres e seus proprietários é destacada em matéria 

publicada em O Jornal, no ano de 1960:  

Sentimos com dificuldade para atender as constantes reclamações de 
famílias e negociantes que não suportam o mau cheiro pela manhã, hora em 
que donos de determinadas casas públicas, que funcionam até noite alta ou 
amanhecem o dia, utilizam as vias públicas para derramarem líquidos 
misturados com... deixados nas latas pelos fequentadores de tais casa 
públicas. A polícia dá licença para que tais casas funcionassem fora da hora 
regulada pela lei e os fiscais e guardas sanitários talvez não tenham ordem de 
reprimir essa selvagem falta de higiene, estão, portanto, como querem, os 
proprietários das aludidas casas. (O Jornal, Vitória da Conquista, ano II, n. 
36, 21 abr. 1960, p. 1).96 
 

 

                                                
95 Entrevista realizada em 26 de dezembro de 1997. 
96 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 
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O mesmo jornal, em julho de 1960, alerta: 

Fazemos êstes comentários, advertindo a população para se resguardar 
contra algum caso isolado de moléstias infecto-contagiosas, que bem 
poderiam transformar-se em uma epidemia capaz de trazer a morte para 
visitar centenas de pessoas. Caso aconteça, as autoridades sanitárias 
mantidas pela União, pelo Estado e pela Prefeitura serão os únicos r e s p o 
n s á v e i s, consentindo que as nossas ruas sejam transformadas em fossa-
biológica e, mais ainda, lavagem de certas casas noturnas sejam jogadas em 
plena via pública, produzindo terrível e fedorenta lama, que bem pode servir 
de campo especial para o desenvolvimento de micróbios que podem produzir 
grandes quantidades de mortes em nossa população. (O Jornal, Vitória da 
Conquista, ano II, n. 42, 4 jul. 1960, p. 4. Grifo no original).97  
 

 A nota adverte sobre os riscos que a sociedade corria, decorrentes da falta de água 

encanada e esgotamento sanitário, mas coloca em foco o setor da população que, residente nas 

ruas do centro da cidade, vivia da exploração do comércio sexual.  

Ainda na segunda metade dos século XX, o discurso médico tratava a sexualidade 

desviante como uma ameaça à saúde física. As prostitutas eram responsabilizadas pela 

transmissão de doenças associadas à sexualidade insubmissa. De acordo com Engel (2004, p. 

73), 

os discursos sobre o sexo seriam basicamente formulados através de duas 
temáticas centrais e contrapostas: a da prostituição, concebida como espaço 
da sexualidade doente, como lugar das perversões; e a do casamento, 
concebido como instituição higiênica e único espaço da sexualidade sadia 
reconhecida no discurso. 
 

  No entanto, embora se desejasse a separação entre o corpo “doente” da prostituta e o 

corpo “saudável” das mulheres de família, as doenças transitavam entre os espaços, 

disseminados pelos homens que frequentavam a zona. Segundo Sizino Sande, policial que 

também exercia o papel de curandeiro, os homens contribuíam para disseminar a doença e 

buscavam a cura, para si e para as suas mulheres, de forma sigilosa: 

Os maridos iam para a zona e botavam doenças nas mulheres. Isso acontecia, 
mas elas faziam o tratamento escondido, os maridos não levavam elas. Dizia 
basicamente que doença era e eu tratava. Os remédios era muito fácil, hoje é 
que é difícil, precisa da receita médica. Eu conhecia todos os remédios. Hoje 
eles sumiram. A denite98 logo começava a inchar, daí eu tratava sem ela vir a 
furo sem nada.99  
 

                                                
97 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 
98

 Inflamação dos gânglios linfáticos, que ocorre geralmente na região das axilas, pescoço e virilha, o mesmo 

que íngua. No caso das doenças venéreas a palavra era utilizada para se referir aos sintomas mais visíveis das 

doenças , quando estas se generalizavam pelo corpo, marcadas pelo aparecimento na pele de pequenas feridas 

circulares e de ulcerações altamente contagiosa das amídalas, boca ou nos órgãos genitais, conhecidas como 

placas mucosas. 
99 Entrevista realizada em 16 de outubro de 1997. 
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 Assim, embora a medicina legal apregoasse o casamento como espaço da sexualidade 

sadia, a liberdade sexual masculina acabava por corromper essa lógica. Como lembra o 

farmacêutico Aloísio Pereira da Silva: 

Naquela época, aqui na cidade, era muito assaltado pelas doenças venéreas. 
Os preservativos quase não se usavam. Já havia naquele tempo, porém não 
davam importância aos preservativos. Daí é que nós tínhamos muitas 
doenças venéreas [...] Nós sabíamos e víamos inúmeras senhoras casadas 
portarem do mesmo mal. Então é um processo natural. É como está 
ocorrendo hoje com a AIDS. O homem para se defender das doenças, ele 
tem que ser puro, do contrário ele não pense que o preservativo o defende.100 
 

O contágio tornava explícitas as relações extraconjugais e expunha à humilhação as 

senhoras casadas. Mas era principalmente sobre as “mulheres públicas”, de vida desregrada, 

que recaía a culpa pela propagação das moléstias e a abstinência sexual era considerada a 

única forma de os indivíduos se preservarem do contágio das doenças venéreas. 

 As ex-prostitutas do Maga-Sapo defendem que, embora as doenças venéreas fossem 

comuns nas zonas de prostituição, as meretrizes se cuidavam e que era difícil adoecerem, 

como ilustra o depoimento a seguir, da antiga proprietária de casa Maria Veneno:  

Difícil você ver falar que tinha uma pessoa doente. Porque as mulheres se 
cuidavam muito... Não todas, sempre tinha aquelas mulherzinhas mais 
cachaceiras, que num liga pra nada, podia até adoecer. Agora a mulher que 
cuidava dela, cuidava também do corpo.101 
 

 Para as prostitutas, o corpo era um meio de sobrevivência. Natural, pois, que elas 

cultivassem hábitos de higiene e procurassem manter o corpo saudável. Aquelas que atuavam 

nas melhores casas, e atendiam a uma freguesia privilegiada, tinham o estímulo e as melhores 

condições para cuidar da saúde e da aparência. É preciso, pois, relativizar a imagem da 

prostituta como a de um corpo doente. 

  No depoimento acima referido, a falta de cuidado tinha como explicação a existência 

de vícios, como o alcoolismo. Por outro lado, a crônica cotidiana indica a existência de casas 

conhecidas popularmente como “pinga Pus”, nas quais a possibilidade de contágio era maior. 

Eram casas mais simples, nas quais mulheres e homens de baixo nível social e de instrução 

contribuíam para a difusão de doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorréia.  

 Complementarmente às condições de moradia e de trabalho, a condição física das 

moradoras contribuía para fixar hierarquias entre as casas do Maga-Sapo: as melhores casas 

tinham as mulheres mais jovens e saudáveis; as demais abrigavam as prostitutas que iam 

                                                
100 Entrevista realizada em 15 de novembro de 1997. 
101 Entrevista realizada em 20 de junho de 2001. 
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envelhecendo e ficando menos desejáveis, assim como aquelas cujo desempenho se 

encontrava comprometido por problemas de saúde decorrentes de doenças ou da violência.  

As mulheres, que davam vida às casas do Maga-Sapo eram alvo de constantes 

denúncias de aborto e infanticídio. Em edição de julho de 1960, O Jornal publica: 

Ontem às 13 horas, populares tiraram, uma criança de 2 anos semi-morta de 
dentro de uma cisterna à Rua da Corrente, correndo a notícia de que a 
criança fora jogada no poço pela própria mãe. A polícia conseguiu prender a 
acusada na feira livre e no interrogatório declarou chamar-se Dalva dos 
Santos Rocha e ter 14 anos. (Caso inacreditável) e que de fato, num 
momento de desespero, jogou o menino na cisterna, por não poder prover as 
despesas, pois vivia de vida fácil tendo adoecido e sido posta para fora da 
casa, por dívida de aluguel. A polícia abriu inquérito e comunicou o fato ao 
Dr. juiz da vara crime de menores. Até o momento em que escrevemos esta 
nota a criança estava viva, porém muito mal. (O Jornal, Vitória da 
Conquista, ano II, n. 49, 30 jul. 1960, p. 1).102 
 

 A acusada era, pois, uma menor de 14 anos, doente e sem condições de prover o 

sustento do filho. Pela idade do infante, a menina havia se tornado mãe aos 11 anos, 

aproximadamente, e, endividada, havia sido expulsa da casa em que trabalhava.  É certo que 

a maternidade representava um transtorno para as mulheres pobres e, em especial para as 

prostitutas, que não contavam com o auxílio de um companheiro. Os depoimentos indicam 

que, efetivamente, procedimentos eram adotados por essas mulheres na tentativa de livrar-se 

da gravidez ou de filhos indesejáveis. É o que se pode depreender de outra notícia, publicada 

em O Combate em dezembro de 1962. A matéria apresenta o fato de um corpo de recém-

nascido haver sido encontrado por um menor nos fundos do quintal da casa de nº 3 da Rua D. 

Pedro II: 

A dona da casa imediatamente levou o fato ao conhecimento da polícia que, 
depois de investigar, descobriu que o infanticídio foi cometido pela 
doméstica que se chama Lourdes Maria e que trabalhava na Casa n.4, da Rua 
Vitória. Interrogada, a infeliz mulher, que conta 18 anos de idade, cor preta e 
é natural de Boa Nova, confessou ter tido a criança sozinha no quintal e 
jogou no quintal próximo. Embora a polícia tenha provas de que o recém-
nascido foi estrangulado pela própria mãe, esta nega a autoria do crime, 
dizendo que o seu filho já nasceu morto. O pai, segundo Lourdes Maria, é 
natural de Itabuna, mas ela não quis ou não sabe dizer o nome. A infeliz 
mulher encontra-se no Hospital Regional sob os cuidados médicos e sob a 
custódia da polícia. (O Combate, Vitória da Conquista, ano XXXII, n. 119, 
15 dez. 1962, p.1).103 
 

Embora não se tratasse de uma prostituta, a situação da empregada doméstica 

assemelha-se ao das “mulheres de vida livre”: o nascimento do filho poderia acarretar a perda 

                                                
102 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 
103 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 1. 
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do emprego, além de todos os encargos decorrentes da obrigação de sustentar uma criança. A 

não revelação do nome do pai da criança servia, muitas vezes, para escamotear a violência 

sofrida nas casas em que trabalhavam por parte dos próprios patrões ou dos filhos, que a 

tomavam como objeto de satisfação ou iniciação sexual, como salienta Soihet (1989, p. 359) 

Era comum entre empregadas domésticas, provenientes do interior, o 
defloramento pelo patrão, o que demonstra que a mulher pobre, além de 
sofrer a exploração do trabalho [...] era utilizada sexualmente sem maiores 
problemas e abandonada em seguida, devendo arcar sozinha com o ônus de 
um filho que, porventura, pudesse resultar, o que de certa forma explica a 
pratica do infanticídio levada a efeito por algumas. 
 

Grávidas, essas moças viam-se equiparadas às meretrizes e, entregues à própria sorte, 

tinham como um natural abrigo as casas de tolerância da cidade. Ali, aprendiam as técnicas 

utilizadas para a prática do aborto, que, não raras vezes, resultavam na morte da gestante, 

como se depreende do relato de Maria Veneno: “Uma amiga minha, Glorinha... Num sei se 

Glorinha fez um aborto com 8 meses, morreu. Ela fez o aborto, e no aborto mesmo ela 

morreu”. A mesma depoente reitera a necessidade de controle face ao risco permanente de 

gravidez ao qual estavam sujeitas as prostitutas: “Se eu não tivesse sido operada, nêga, eu 

tinha uns 40 filhos, que eu com 25 anos já era mãe de dez filhos... uns eu perdia, outros 

vingava. Vingou seis e de seis vingou quatro”. 104 

 Zenilda alude aos métodos abortivos então utilizados e à ligadura de trompas como 

método de anticoncepção:  

Filha, elas usavam remédios, usava folhas de mato, remédios bruto do mato. 
Eu mesmo nunca usei. Eu quando fiquei assim desta pessoa. Ele me levou a 
uma clínica [...] Ele mandou operar, pagou tudo. Lógico que era tudo pago, 
aí eles tiraram a criança de três meses, que eu nem sei se era mulher ou se 
era homem, e ligou, fez ligadura em mim. Perguntou se eu queria ligar, eu 
falei que sim. Ele é quem acertou tudo, eu não sei de nada, eu não sei quanto 
custou. Foi o único aborto que fiz. Ele disse que não podia ter filho, se não a 
bomba explodia. Ele era casado, então eu não podia ter filho dele. Aí ele me 
falou se eu queria operar, falei que queria, então operei com 24 anos.105 
 

 Os contraceptivos hormonais eram já uma alternativa para as mulheres que não 

pretendiam engravidar desde 1962, quando tiveram sua difusão inicial no Brasil (Pedro, 

2003). No entanto, o alto preço dos produtos, associado aos efeitos colaterais por eles 

provocados (náuseas, dor de cabeça, tontura, inchaços) tornavam limitada a sua utilização, o 

que justifica o uso da laqueadura e dos abortos como formas de controle da natalidade por 

parte das meretrizes. 

                                                
104 Entrevista realizada em 20 de junho de 2011. 
105 Entrevista realizada em 14 de outubro de 1997. 
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 Considerado crime pelas leis brasileiras, o aborto foi sempre realizado de forma 

clandestina em clínicas que não dispunham de condições mínimas de segurança e higiene, 

como destaca, em nota, o Jornal do Brasil, em edição de fevereiro de 1972. A matéria indica 

que eram realizados, anualmente, no Brasil, 448 mil abortos, dado que havia se tornado 

motivo de preocupação por parte de professores de medicina que ocupavam as áreas de 

obstetrícia e ginecologia das principais universidades brasileiras. Reproduzida nas páginas de 

O Jornal de Conquista, a matéria afirma:  

a situação de perigo causada pelo aborto provocado decorre do fato de 
grande parte da população estar entregue aos préstimos dúbios de dezenas de 
milhares de aborteiros recrutados entre curandeiros curiosos e charlatães. Por 
isso, o aborto provocado clandestinamente no Brasil contribui com 50% da 
mortalidade global materna, inclusive porque é insignificante o número de 
médicos, marginais da profissão, atuantes nesse terreno. (O Jornal de 
Conquista, Vitória da Conquista, ano XIV, n. 512, 4 mar. 1972, p. 1).106 
 

A nota minimiza a participação de médicos profissionais nas práticas abortivas e a 

existência de clínicas que atendem, basicamente, às demandas das filhas da elite ou de seus 

representantes masculinos, envolvidos em relações clandestinas. Em Vitória da Conquista, na 

década de 1960, havia uma personagem conhecida como Maria Dantas Barbosa, mais 

conhecida como Maria do Areião ou Maria enfermeira, uma auxiliar de enfermagem que 

ficou conhecida na cidade pela prática de abortos. O seu nome aparece nos relatos de algumas 

antigas moradoras da zona de prostitutas do Maga-Sapo e é objeto de matéria publicada O 

Jornal, intitulada “Jaula para uma Fera”, que denunciava a morte de Clarice Bonfim em 

consequência de um aborto realizado por aquela.107 De acordo com Ivanir, “Maria fazia 

muitos abortos das mulheres do Maga-Sapo e de Conquista em peso, as filhas de papai que se 

perdiam. Tinha muitos casos assim.”108 

Maria do Areião foi indiciada, no começo dos anos 1970, pela morte de Edna Amorim 

de Bastos que, após submeter-se a um aborto, teve complicações e veio a falecer. O jornal de 

Conquista informa: 

O Dr. José Soares Sampaio, juiz plantonista nesta comarca, acaba de 
decretar a prisão preventiva de Maria do Areião na morte de Edna Amorim 
Bastos, que no dia 9, domingo deste mês, foi encontrada na residência de 
Maria do Areião, com uma bruta hemorragia uterina, provocada por aborto a 
que se submetera. Levada às pressas para a maternidade Regis Pacheco, 
morreu às 20,15 h., não obstante os ingentes esforços dos médicos Drs 
Orlando Ventura e José Henrique, que tudo fizeram, auxiliados por três 

                                                
106 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 
107 O Jornal, Vitória da Conquista, ano IX, n, 301, 9 jul. 1966. p. 1. 
108 Entrevista realizada em 1 de agosto de 1998. 
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enfermeiras, para salvar a vida da paciente. (O Jornal de Conquista, Vitória 
da Conquista, ano XIV, n. 507, 29 jan. 1972, p. 3).109 
 

Para a maior parte das “mulheres da vida”, era mais comum o recurso a “remédios” 

indicados por farmacêuticos ou outras pessoas “aptas a resolver os problemas”, como destaca 

em seu depoimento, Aloysio Pereira da Silva, proprietário de farmácia: 

Vejamos, elas não tinha maridos, logo tinha que ter o corpo desocupado para 
ganhar dinheiro, para a sua sobrevivência, e o filho trazia transtorno [...] 
Uma senhora daqui do Maga-Sapo que vivia na casa de Maria Alice, essa 
moça tinha vinte e três anos, ela me procurou para fazer um aborto. Eu não 
fazia, porque a minha condição espiritual não me dava permissão [...] Eu 
conversei com ela, mostrei que o aborto é um crime, mostrei as penalidades 
da lei. Ela foi embora. Mais tarde retornou com a mesma insistência. Chamei 
a atenção mais uma vez. Aí ela me disse que tinha uma farmácia que fazia 
aborto. [...] Ela foi à farmácia e tomou o produto, voltou com a ampola e me 
frisou: olha aqui, o senhor com sua santidade e tolice, eu tomei, olha aqui 
[...] Pois bem, foi num dia de quinta-feira. Na sexta-feira desabrochou uma 
hemorragia muito séria. Aí levaram para a maternidade do São Vicente, onde 
morreu.110 
 

  Em fevereiro do mesmo ano, o Jornal da Conquista denunciou o farmacêutico José 

de Castro Cruz, conhecido na cidade por Zezinho da Farmácia, por ter provocado um aborto 

em Eurides Luiza de Queiroz, uma viúva residente na fazenda Riachinho da Capivara, que 

engravidara de um empregado do lugar e, envergonhada, veio para a cidade à procura de 

Zezinho a fim de livrar-se do feto, contraindo, entretanto, uma peritonite, do que veio a 

falecer no hospital São Vicente.111 

Frustradas nas tentativas de aborto, as mulheres poderiam recorrer ao infanticídio puro 

e simples, prática que, aliás, não é privilégio das meretrizes, como denota matéria publicada 

em O Jornal, sobre uma criança morta encontrada nas imediações do Jardim das Borboletas, 

morada da elite local:  

No Domingo o caminhão do lixo depois de fazer a coleta do centro da 
cidade, foi jogar o lixo no lugar apropriado. Lá, os empregados depois de 
despejarem a “caçamba” foram escarafunchar o lixo como sempre o fazem, e 
ficaram surpreendidos com o achado. Uma criancinha recém-nascida 
embrulhada em jornais, já morta. A criancinha era de cor branca, do sexo 
feminino, o fato foi levado ao conhecimento da polícia. Segundo 
informações que colhemos do médico legista, Dr. Hugo de Castro Lima, a 
criança nasceu a termo, viveu, e pelos vestígios, foi vítima de esganamento 
por mãos impiedosas. O povo comenta que o terrível achado foi em um 
tambor de lixo nas imediações do Jardim das Borboletas. Mas colhemos as 
informações acima, e que são merecedoras de crédito, na delegacia de 
polícia. Em nosso aparelho policial falta alguns parafusos, por isso ele não 

                                                
109 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3 
110 Entrevista realizada em 15 de novembro de 1997. 
111 O Jornal de Conquista, Vitória da Conquista, ano XIV, n. 508, 5 fev.1972, p. 1. 
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funciona perfeitamente, e daí a impossibilidade quem é essa mãe 
desnaturada que matou o fruto do amor oculto. (O Jornal, Vitória da 
Conquista, ano II, n. 28, 19 fev. 1960, p. 1).112 
 

 A gravidez indesejada vitimava filhos de meretrizes, mas também de mulheres de boa 

família que, envolvidas em amores clandestinos, almejavam safar-se do fruto desses amores e, 

com isso, do severo julgamento moral da sociedade. Embora a maternidade fosse anunciada, 

principalmente no interior das igrejas, como coisa sacratíssima e destino natural de todas as 

mulheres, havia situações em que o aborto se apresentava, para as mulheres, como uma saída 

para esconder o fruto de um amor proibido, a ausência do pai, o desamparo da mãe e mesmo a 

necessidade de ter o corpo desimpedido, quando este se constituía em fonte de ganho. De 

acordo com Sohiet (1989, p. 343) “A maternidade, nessas circunstâncias, não é mais uma 

função sagrada e para a grande maioria das mulheres torna-se insuportável o veredicto da 

sociedade sobre aquelas que ousavam infringir suas normas.” 

Mas nem todas as mulheres que viviam da prostituição abortavam. Algumas criavam e 

educavam sozinhas os seus filhos;  outras preferiam entregar-lhes aos cuidados de pessoas de 

melhor condição. Havia, principalmente, o cuidado com as crianças do sexo feminino, como 

salienta Rui Medeiros: 

Tinha relação às vezes contraditória. Havia mães que criavam filhas aí... 
Eram prostitutas e criavam as filhas aí, e faziam de tudo para que as filhas 
não fossem prostitutas [...] É claro que o próprio ambiente levava que fosse, 
mas havia uma preocupação muito grande da mãe para que não fosse.113 
 

 Essa preocupação indica que alguns valores morais vigentes na sociedade eram, 

também, assimilados por parte da algumas prostitutas; mas, principalmente, demonstra o 

desejo sustentado pelas mães de que suas filhas não fossem submetidas às mesmas 

vicissitudes decorrentes da vida na zona.  Outrossim, podemos, explicá-la a partir da teoria do 

desvio de Goffman (2008), utilizada para definir as identidades marginais. Segundo o autor, a 

palavra desviante subtende uma norma social dominante, que o sujeito corrompeu. Em 

consequência, o sujeito discriminado, discrimina-se a si mesmo, já que o desvio não é apenas 

uma das facetas de sua personalidade, mas corresponde ao seu todo. 

 

 

 

  

                                                
112 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3 
113 Entrevista realizada em 4 de novembro de 1997. 
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3.5 As relações afetivas e familiares 

 

 Das prostitutas, excluídas do convívio social ou, pelo menos, de certos espaços e 

tempos de sociabilidade, duvidava-se que eram capazes de manter qualquer vínculo afetivo ou 

familiar duradouro. Entretanto, a documentação imagética inventariada indica que as 

meretrizes da Rua do Maga-Sapo mantinham fortes laços de afetividade com diferentes 

pessoas com quem se relacionavam.  

As demonstrações de carinho podem aparecer como dedicatórias em fotografias, como 

a que se vislumbra na Imagem 20, dedicada a Maria Alves. A imagem indica tratar-se de um 

rapaz jovem e que dedica a foto à meretriz como forma de eternizar o amor vivido, a fim de 

que o mesmo não caísse no esquecimento. Na Imagem 21, ofertada também a Maria Alves, a 

dedicatória é assinada pelo cantor de tango e pintor, Emilio Carlos. 

 
Imagem 20 – Fotografia com dedicatória ofertada a Maria Alves (década de 1950) 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Alves 
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Imagem 21- Foto ofertada a Maria Alves no ano de 1951 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Alves 

 
Vários músicos usavam as casas de prostituição como espaço para a divulgação dos 

seus trabalhos. Criava-se uma atmosfera de flerte entre esses artistas e as mulheres das casas, 

como salienta José Trindade em seu depoimento: 

As boates funcionavam com música ao vivo, e os músicos da época eram 
Edgar Macedo [guitarrista], João Saci. Tinha Chico Alves, Israel... acho que 
ele não vai se importar. Inclusive uns já moravam lá, [...] Eles iam ganhar 
mulher. Ninguém ganhava nada lá não. Por exemplo, aqui era a boate, o cara 
tomava o microfone e ia cantando. Quando terminava a mulherada dizia: 
aquele é legal, é bacana... e a mesa do músico ficava cheia de mulher.114 
 

  Algumas mulheres da zona chegavam a apaixonar-se pelos artistas e até submetiam-se 

a sustentá-los, já que a música era uma atividade pouco lucrativa. As mulheres mantinham 

relações afetivas também com clientes casados. Algumas chegavam a acompanhá-los em 

viagem, como salienta Ivanir:  

Não batia, não tratava mal com aqueles nomes feios. Tratava como se fosse 
damas, mulheres direitas. Levavam em restaurante para jantar, para dançar 
nas boates, até para viajar para outras cidades. Recebiam convites para 
viajar, como eu mesma já recebi um convite de um empresário para ir para a 
cidade de Governador Valadares, para conhecer Belo Horizonte, Brasília. Eu 
conheci essa pessoa, o Wanderley, lá no antigo Maga-Sapo. Eu conheci 
essas capitais porque fui levada por ele. Conheci também o Rio de Janeiro, 
fui levada pelo gerente das Generais HP de Salvador, que me levou para 
conhecer o Rio de Janeiro e a família dele. Mesmo eu sendo uma mulher de 
vida fácil, eu conhecia muitas capitais, muita alta sociedade através desses 
homens.115 

                                                
114 Entrevista realizada em 15 de outubro de 1997. 
115 Entrevista realizada em 1 de agosto de 1997. 
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 É certo que esta não é uma situação comum entre as mulheres do Maga-Sapo, mas nas 

lembranças dessas personagens há sempre histórias de antigas moradoras da rua que foram 

ajudadas por seus amantes ou, até mesmo, se casaram com antigos clientes que, delas 

enamorados, ignoravam os preconceitos relacionados às mulheres públicas, com elas se 

casavam e constituíam família. Histórias semelhantes são relatadas por homens que 

vivenciaram o cotidiano do Maga-Sapo, como Ariosvaldo Cardoso dos Santos:  

 

Eu mesmo tirei uma de lá, morava no Maga-Sapo. Eu tirei de lá. É a mãe 
dessas meninas. Morou comigo 14 anos. Hoje somos separados pela falta de 
compreensão dela. Mesmo assim, cumpro minhas obrigações, dou as 
despesas das meninas. [...] Hoje tenho um pedaço de terra, a sapataria e o 
que tenho é deles [...] Se eu morrer, eles ficam bem amparados.116 
 

 O depoente demonstra preocupação com o destino dos filhos nascidos desse 

casamento, seus herdeiros legítimos, e não levanta qualquer dúvida quanto à paternidade das 

crianças. 

 As prostitutas firmavam, também, laços de amizade com homens e mulheres que 

fizeram parte de suas vidas. Eram agraciadas com cartões de visitas de forasteiros, 

normalmente homens de negócio que, de passagem pela cidade, delas se engraçavam e as 

convidavam para visitar suas cidades, recomendando-as como amigas às donas de pensões 

dos seus lugares de origem, como se visualiza na Imagem 22.  

 
Imagem 22 – Cartão de visita com texto de recomendação ofertado a Maria Alves 

 

  
 

Fonte: Acervo pessoal de Maria Alves 
 
 

                                                
116 Entrevista realizada em, 20 de outubro de 1997. 
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Normalmente excluídas do convívio com os familiares, as mulheres do Maga-Sapo 

constituíam laços firmes de amizade e solidariedade com colegas de trabalho, às quais se 

encontravam unidas pela condição de vida, pelos mesmos dilemas e pela violência cotidiana. 

As declarações de amizade foram eternizadas nas dedicatórias afixadas em imagens 

fotográficas, como a que se pode visualizar na Imagem 23.  

  

Imagem 23 – Foto dedicada a Maria Alves por Esmeralda Veiga, vulgo “Zoin” 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Alves 
 

  Os laços de amizade constituídos nas casas de meretrício às vezes se prolongavam 

para além da vida na zona. Uma forma comum de perenizar a amizade era enviar fotos dos 

filhos, como se pode visualizar na Imagem 24. Na foto ofertada por Artêmia Gusmão, Maria 

Alves é nomeada carinhosamente como Lia:. 
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Imagem 24- Foto de crianças ofertada a Maria Alves como prova de amizade 

 

 
Fonte: Arquivo Particular de Maria Alves 

 
A aparência das crianças, cuidadosamente vestidas, calçadas e penteadas, em nada 

correspondem às idéias correntes de que as prostitutas eram mães descuidadas, pouco 

preparadas para o cuidado dos filhos. Aliás, são vários os relatos de mulheres que, vivendo da 

prostituição, trancavam os filhos em quartos para que os mesmos não presenciassem suas 

atividades; que os entregavam a famílias para adoção, de modo a preservá-los de 

constrangimentos; que se empenharam em fornecer aos seus filhos boa instrução e uma vida 

diferente daquela à qual estavam submetidas, como demonstra o depoimento de Aloysio 

Pereira da Silva: 

Conheço uma senhora que reside aqui em Conquista, [...] Era uma mulher 
muito bonita [...] Formou os dois filhos como prostituta. Trabalhou e formou 
os dois filhos e, note bem, nós vimos que não é fácil formar um filho, jamais 
dois. Pois ela tem dois filhos formados, e mora aqui na cidade.117 
 

                                                
117 Entrevista realizada em 15 de novembro de 1997. 
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4 Representações do Maga-Sapo 

 

 Desde meados dos anos 1950 até o começo dos anos 1970, a Rua do Maga-Sapo e 

suas moradoras foram temas de matérias publicadas no principais jornais de Vitória da 

Conquista. Articulistas e colaboradores desses periódicos de circulação local ou regional 

difundiram opiniões que tinham como principal objetivo alertar para o perigo que decorria da 

existência de uma zona de prostituição localizada no “coração” da cidade. 

 As matérias, pequenas notas, cartas ao editor, analisadas em conjunto, se inserem em 

um movimento em defesa da moralidade pública e do bem estar social das “famílias de bem” 

e apregoavam que o “saneamento moral” da cidade passava, entre outras atitudes, pela 

extinção da última zona de meretrício localizada no centro da cidade. O acirramento da 

campanha tinha como pano de fundo o crescimento demográfico, o desenvolvimento das 

atividades econômicas no setor urbano e as grandes levas migratórias que, no período, 

levaram ao adensamento populacional na área central da cidade.  A densidade populacional 

do centro pode ser observada em um documento, divulgado no ano de 1968 pelo 

Departamento de Finanças da Secretaria de Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista, no qual se encontra fixado o número de propriedades por 

bairro (Tabela 4).  

 
Tabela 4 - Número de propriedades nos bairros de Vitória da Conquista (1968) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: APMVC. Acervo Permanente. Fundo da Câmara Municipal. Série:   
Correspondências recebidas. Datas limite: 1965-1968. 

 
A região central da cidade concentrava um número elevado de propriedades, se 

comparado aos bairros que dispunham de uma área maior. Só perdia em número de 

propriedades para os três bairros cotizados conjuntamente – Departamento, Bateias e Feirinha 

– cuja abrangência territorial era mais extensa. Por outro lado, a presença de um número 

considerável de propriedades no Bairro de Olavo (Guarani), localizado próximo ao centro, 

Bairro Número de propriedades 

Departamento, Bateias e Feirinha 
Jurema 
Sumaré 
Alto do Cruzeiro (Clube Social Conquista) 
Alto Maron 
Centro Comercial 
Olavo (Guarani) 
Euclides Dantas (Escola Normal) 

8.000 
1.200 
500 
600 

2.500 
6.000 
3.100 
1.500 

Total 23.400 
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indica um processo de saturação da região central, melhor dotada de infra-estrutura urbana e, 

portanto, mais cobiçado por amplos setores da sociedade. A evolução física da cidade pode 

ser acompanhada na Imagem 25. O mapa é demonstrativo do crescimento da malha urbana 

entre as décadas de 1940 e 1970. 

 
Imagem 25 – Evolução física da zona urbana de Vitória da Conquista (1940 a 1970) 

 

 
Fonte. Arquivo pessoal Prof. Dr. Edvaldo Oliveira (Departamento de Geografia – Uesb) 

 
O quadro de densidade populacional deve ser considerado como um fator importante 

para se compreender os conflitos que, nas décadas de 1950 a 1970, se estabeleceram entre as 

meretrizes e as “famílias” que tinham como veículos privilegiados os colaboradores dos 

jornais. Os periódicos, sustentados pelos grupos mais conservadores da sociedade 

conquistense, lançavam editoriais e difundiam apelos que visavam desqualificar aquela 

vizinhança, composta por “mulheres de vida livre”, associadas à sujeira e à desordem, e cujas 

práticas eram consideradas contrárias à moral e aos bons costumes. A valoração negativa da 

zona meretrícia do Maga-Sapo passava, também, pela difusão de notícias de brigas e 

assassinatos que comprometiam a segurança da população do seu entorno.  
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 Entre os principais veículos de comunicação que, desde o final da década de 1950, 

abraçou a causa da cruzada pela moral e bons costumes está O Jornal. Em um editorial 

publicado em julho de 1960 estão expressas as principais idéias que norteiam as práticas de 

seus editores. Em foco, os perigos aos quais estavam sujeitas as moças que, em vias públicas e 

nos cinemas, permitiam certas liberdades aos namorados:  

Em plena via pública, quando não seja, mesmo, na penumbra morna de um 
cinema, durante a projeção de um filme, não incorre em falta menos grave. 
Ambos se expõem a um grande perigo, se considerarmos que a 
superexcitação dos sentidos desperta-se-lhes a libido adormecida, e daí pode 
resultar ao atentado ao pudor, caminho certo para a prostituição. (O jornal, 
Vitória da Conquista, ano II, n. 49, 30 jul. 1960, p. 1).118 
 

Além de dar publicidade às suas próprias idéias, o editor franqueava as páginas do 

jornal a pessoas da “sociedade conquistense” que quisessem opinar sobre a matéria. O redator 

do jornal, Aníbal Viana escreveu a membros de famílias tradicionais da cidade pedindo 

manifestação da opinião relativa ao assunto. É assim que, em resposta a uma carta endereçada 

a ela por esse redator, a senhorita Aydil Santos, descendente da tradicional família Prates dos 

Santos, responde com uma missiva, escrita em agosto e publicada em setembro do mesmo 

ano, na qual evidencia o seu apoio à campanha encabeçada pelo jornal:  

Vitória da Conquista, 22 de agosto de 1960. 
Sr. Aníbal Viana, cordiais saudações; 
Acusamos o recebimento da vossa estímada missiva de 17 do corrente, ao 
tempo em que agradeço os elogios imerecidos à minha modesta pessoa, 
tenho o súbito prazer de dizer que li o editorial de 30 do mês próximo 
passado sob o título de “Moralização dos costumes” que o vosso jornal 
publicou, e que muito apreciei a referida publicação, pois nela vi bem 
divulgada a idéia que venho nutrindo, em meu espírito, há muito tempo de 
que se pudesse, isto é, se a minha simples condição de  Senhorinha 
permitisse, de promover um movimento de fundo cívico-social dirigido 
pelos pais de família que pusesse termo aos maus costumes, que 
infelizmente medram em nosso meio e contribuem para o desprestígio moral 
de nossa terra. Pronunciando-me, assim, dou a minha solidariedade a tão 
meritório movimento encabeçado pelo semanário sempre incansável em se 
bater pelo nome de Conquista. Atenciosamente  
Aydil Santos. (O Jornal, Vitória da Conquista, ano III, n. 55, 17 set. 1960, 
p. 3).119 
 

 Quatro anos depois, o mesmo jornal ainda se dedicava a denunciar o comportamento 

“indecoroso” dos jovens que, alheios às pregações moralistas de editores e leitores, e sem uma 

ação eficaz de repressão por parte do poder público, tomaram as praças das cidades como 

local de namoro:  

                                                
118 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 
119 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 
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Os casos de namorados que fazem pousada no Jardim das Borbolêtas estão, 
praticando ali, não mais à noite, porém à luz do dia, as mais indecorosas 
cenas.Meninos, meninas que visitam o Jardim ou por ali passam, apreciam 
tais cenas, que constituem mau exemplo para a mocidade comenta-se que os 
guardas policiadores deste logradouro público são indiferentes aos fatos de 
despudor praticados por namorados indecentes e que devem ser punidos  a 
bem da moral pública. Será que aqui em Conquista não tem ação a polícia de 
costumes?  (O Jornal, Vitória da Conquista, ano VI, n. 225, 13 jun. 1964. p. 
1).120 
 

 São consideradas atitudes atentatórias à moralidade as amostras de afeição e carinho 

entre os jovens namorados. Passados mais alguns anos, em 1970, vê-se o quanto ainda se 

esbatem os campeões da moralidade contra as mudanças comportamentais que, de forma mais 

lenta nas pequenas cidades do interior do Brasil, de forma mais contundente nos grandes 

centros urbanos informados pelos meios de comunicação de massa, começavam a chegar a 

Vitória da Conquista. Enquanto o mundo via-se abalado pelo avanço das lutas pela liberdade 

feminina, por Woodstock e pelo movimento hippie, as páginas de O Jornal dedicavam-se a 

denunciar, ainda, a indecorosa presença de casais de namorados em logradouros públicos: 

Não há recanto nesta cidade, no centro ou nos seus bairros mais distantes, 
em que se não encontre um casal de namorados bem aconchegados, mãos 
entrelaçadas, rosto contra rosto, trocando juras de amor. E em plena luz do 
dia, nos pontos mais movimentados, aí estão eles, passeando 
displicentemente, o Romeu com o braço direito sobre o ombro de sua 
inefável Julieta, e ela enternecida, no semblante a expressão de uma 
felicidade paradisíaca a cingi-lo pela cintura. [...] Posto que não fique bem a 
uma menina de boa família, muitas vezes ainda impúbere, [...] incapaz de 
discernir o bem do mal, alheia ao que seja senso de responsabilidade, sem 
nada, absolutamente nada, além de sua inconsciência de simples crisálida 
humana, entrega-se a êsses devaneios perigosos em franco detrimento da sua 
formação moral. (O Jornal, Vitória da Conquista, ano II, n. 49, 30 jul. 1960, 
p.1. Grifo no original). 121 
 

Enquanto a ciência apregoava a segurança dos contraceptivos hormonais e mulheres 

de todo o mundo os viam como alavanca ao processo de integração ao mundo da educação e 

do trabalho, setores conservadores da sociedade expressavam em seus textos o desejo de 

manter as “moças de família” sob severa vigilância.  Era preciso estabelecer distinções entre 

aquelas que, destinadas ao casamento, deveriam ter suas ações circunscritas ao domínio do 

privado, e as outras que, por comportamento inapropriado, estavam fadadas à condição de 

“mulheres públicas”. De acordo com Margareth Rago (1991, p. 39-40), 

 

                                                
120 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3 
121 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3 
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O homem no espaço público foi sempre percebido positivamente, através da 
imagem do trabalhador e do político segundo o ideário liberal. A mulher fora 
do lar, sobretudo se desacompanhada, precisou prestar muita atenção aos 
seus gestos, aparência, roupas, para não ser confundida com a figura 
dissoluta, excêntrica da prostituta, “mulher pública.”  
 

Nos seus estudos sobre representações do feminino nas revistas dos anos 1950, Carla 

Bassanezi observa que as moças eram então classificadas como “moças de família” e, o 

oposto disso, “moças levianas”. Às primeiras garantia-se o respeito social e a possibilidade de 

um bom casamento. As outras estariam em um estágio intermediário entre essas primeiras e as 

meretrizes, tendo como critério de classificação, a experiência no plano da sexualidade. 

Conforme a autora, “as moças que permitiam ter intimidades físicas com os homens; na 

classificação da moral social estariam entre as moças de família, ou boas moças, e as 

prostitutas”. (BASSANEZI, 2008, p. 610)  

 Os tempos eram outros. Longe do olhar controlador dos pais, alheios aos prognósticos 

pessimistas dos observadores, os jovens casais buscavam as praças e cinemas como espaços 

de liberdade, onde era possível burlar as velhas regras de conduta. Os cinemas, 

principalmente, importante espaço de lazer e sociabilidade da juventude conquistense, 

influenciava comportamentos, fixavam novos códigos de conduta moral, instigava o 

rompimento relativo com a disciplina. Como salienta Bassanezi (2008, p. 621), os filmes 

norte-americanos seduziam os brasileiros, atraíam especialmente os jovens para o American 

way of life, disseminavam a crença no futuro e na modernidade. Foi nos filmes americanos 

que muitas garotas aprenderam a beijar, a manifestar afeto e apreenderam novas formas de 

comportamento. Já no ano de 1958, algumas moças da elite conquistense chamadas a falar 

sobre cinema, expõem, nas páginas do jornal O Combate, suas preferências pessoais por 

gêneros, atores e atrizes. 

Athene Dias Brasil faz um pronunciamento onde relata o seu gosto pelo 
cinema principalmente os filmes sentimentais, sendo seus artistas favoritos 
Vitor Mature e Grace Kelly. 
Naíde Torres Santos declara que gosta “imensamente” de cinema 
principalmente de filmes dramáticos, tendo como atores favoritos Kim 
Novak e Tyrone Power. 
Miriam Duarte Barreto. Diz também gostar muito de cinema tendo 
preferência pelos artistas Bety Davis e Humphrey Bogar  
(O Combate, Vitória da Conquista, ano XXIX, n.153, 11 maio 1958, p.3).122 
 
 

                                                
122 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 1 
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As atrizes de cinema inspiravam a moda das mulheres conquistenses. Influenciavam as 

mulheres da elite, referenciadas como exemplos do bem vestir; as mulheres pobres, que 

procuravam imitá-las, com elegância e sobriedade; influenciavam, e principalmente, as 

mulheres de vida livre, mais ousadas na reprodução dos modelos.  

Pela amplitude do seu mercado consumidor, Vitória da Conquista, na segunda metade 

do século XX, era uma das cidades do interior da Bahia escolhidas para sediar os lançamentos 

da fábrica de tecidos Bangu. Os desfiles, que ocorriam nas dependências do Clube Social 

Conquista, atraíam a “fina flor” da sociedade conquistense e era uma oportunidade para as 

moças casadoiras propagandearem os seus dotes. As moças que iriam desfilar eram assediadas 

pela imprensa local e tinham a oportunidade de falar de suas conquistas e suas perspectivas de 

vida, mais condizentes com os novos padrões de comportamento feminino.   

 A mesma edição do jornal O Combate apresenta entrevista com a senhorita Zuleide 

Neves, que seria destaque no desfile daquele ano de 1958. A moça é assim apresentada:  

Filha do Dr. Landulfo Neves e Senhora. Fez o curso Secundário no Ginásio 
de Conquista e Pedagógico no Ginásio Estadual. Ultimamente dedica-se ao 
magistério público cursando também o científico. Através de uma bolsa de 
estudo do Gov. Estadual, fez aperfeiçoamento de desenho e artes industriais. 
Gosta de música clássica; lê muito Érico Veríssimo e Vargas Vilas. Pratica 
vôlei, apreciando na tela Elizabeth Tailor, diz ser o desfile Bangu uma ótima 
oportunidade às cidades pequenas o que vai pelos grandes centros, no que 
tange à moda feminina, desde quando nos nossos dias a mulher deve trajar-
se elegantemente (O Combate, Vitória da Conquista, ano XXIX, n. 153, 11 
maio 1958, p. 2).123  
 

Esse novo tipo feminino, que pratica esportes, estuda, trabalha e se espelha nos 

modelos cinematográficos não consegue, entretanto, confrontar as definições e distinções que, 

tradicionalmente, com base na aparência, serviam para caracterizar as mulheres de Vitória da 

Conquista. Helêusa Câmara relata, em seu depoimento, as experiências de sua irmã, que tinha 

por costureira uma mulher de nome Dalva, com casa em uma rua do centro da cidade: 

E era nessa mesma Rua Sinhazinha Santos, que, às vezes, essa minha irmã ia 
lá e percebia que elas chegavam [as prostitutas] com as sobrancelhas muito 
depiladas, aquelas sobrancelhas que era um traço, e vamos dizer que 
imitavam a maquiagem e todas as modas usadas para as mulheres que eram 
atrizes, cantoras, [...] O que diferenciava as prostitutas na sua maquiagem, 
nas roupas que elas usavam era o excesso. Então se passava um batom o da 
prostituta era mais vermelho, a sua sobrancelha se fosse feita era com um 
lápis mais forte, os seus vestidos se fossem daqueles, que modelavam o 
corpo, o delas era bem mais justos, havia essa discrepância em relação a essa 
diferença que se estabelecia pela intensidade, pelo excesso.124 

                                                
123 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 1. 
124 Entrevista realizada em 26 de dezembro de 1997. 
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Ainda que distantes do ideal de clausura e passividade com que os setores 

conservadores da sociedade queriam imprimir às moças da sociedade, elas próprias eram 

instadas a diferenciar-se das “mulheres de vida pública”, das quais se aponta o exagero no 

modo de vestir e maquiar, como pode ser verificado nas imagens 26 e 27.  

 

Imagens 26 e 27 – Estética das meretrizes (décadas de 1950 e 1960) 

   
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Alves 

 

Frente ao risco de se verem assimiladas às “mulheres públicas”, de ficarem mal-

faladas, é com comedimento que devem se portar as “moças de família”. Devem ser discretas 

no vestir, no falar, no gesticular. Devem, principalmente, evitar aparecer em companhia 

masculina em lugares considerados suspeitos. Como observa Pesavento (2008c, p. 31), 

Nas pequenas cidades todos se conheciam e se observavam e tudo o que 
quebra o ritmo da normalidade da vida é motivo de comentário. Todos, a 
rigor, se vigiam e estabelecem um controle social. Assim, um fato 
aparentemente corriqueiro, desperta suspeita e mobiliza uma ação. 
  

Ao final do nosso período, no início da década de 1970, Vitória da Conquista, 

propagandeada pelos meios jornalísticos como uma cidade “progressista” e “moderna”, 

encontrava-se, como salientou o poeta conquistense Laudionor A. Brasil (2002, p. 51), em 

1938 “meio civilizada” e “meio tabarôa”. A urbanização do município trouxe consigo novos 
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atores sociais que, no plano econômico e político, vieram rivalizar com as famílias 

tradicionais. Um dos focos de tensão entre os vários setores da sociedade urbana era o 

controle sobre o centro da cidade. Os grupos mais abastados abriam campos de disputa, mas, 

ao mesmo tempo, procuravam estabelecer a exclusividade do controle sobre determinadas 

áreas, excluindo dali os “indesejáveis”.  

Às disputas pela ocupação do centro somava-se ao desejo de preservar as mulheres e 

moças de boa família das más influências das outras, aquelas que, com seu comportamento 

“desregrado”, confrontavam os valores morais propagandeados pelos jornais. A prostituta, 

condenada e estigmatizada, era apresentada como principal contraponto ao ideal de 

comportamento feminino difundido pelos guardiões da moralidade. Como salienta Margareth 

Rago (1991, p. 40) 

Por mais independente que fosse a “mulher honesta”, sua liberdade estaria 
sempre limitada no plano simbólico pela presença da meretriz, dimensão que 
não constituía uma barreira para o homem. [...] Nesse complexo campo de 
redefinições de papéis e de valores, a prostituta foi construída como um 
contra-ideal necessário para atuar como limite à liberdade feminina. 
 

 A prostituição, entretanto, faz parte do universo urbano. Mais do que isso, é 

apresentada muitas vezes, como um “um mal necessário” e “inextirpável”. Compete, pois, aos 

gestores das cidades, não eliminar as zonas de prostituição, mas promover o seu deslocamento 

para áreas distantes, de modo a garantir o sossego e o bem estar social no universo da urbes. É 

o que propõe, por exemplo, o urbanista Moacir Vieira em matéria “Meretrício: um tema 

delicado”, publicada em 1957 no jornal O Combate, na coluna Urbanismo e Carrancismo: 

Compete ao urbanismo, entre outras causas, fixar o zoneamento de qualquer 
aglomerado urbano, quando ele se quer dar foro de cidade. [...] Temos feito 
estudos e consultado plano urbanístico, mas jamais encontramos nada sôbre 
êsse incoercível problema que é o meretrício. [...] A meu ver, que o mal é 
inextirpável: e se mal é assim, acho que o melhor seria considerar cruamente 
a realidade; acomodá-lo o melhor possível dentro do plano urbanístico, 
determinar, nos mesmos moldes, das outras zonas, industriais, comercial, 
residencial, etc. a zona boêmia. (O Combate. Vitória da Conquista, ano 
XXIX, n. 121, 08 set. 1957. p. 4-5).125 
 

 Um zoneamento adequado do espaço urbano deveria garantir um lugar para as práticas 

“ilícitas”, em especial para aquelas associadas à prostituição. Em um projeto urbanístico 

moderno, a zona do meretrício, continua Moacir Vieira,    

poderia, por exemplo, ocupar uma quadra em um local conveniente com rua 
no interior e sem janelas para as ruas adjacentes e com uma única entrada em 
zigue-zague, para que o interior não fosse divisado. Nessa zona em local 
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longe das residências poderiam ser instalados os dancings e cabarés que os 
há em toda parte. Por que negar? Problema delicado sem dúvida, mas que 
deve ser considerado pelo urbanista destemeroso, realista e imbuído de senso 
de objetividade. (O Combate, Vitória da Conquista, ano XXIX, n. 121, 08 
set. 1957. p. 4-5).126 
 

 Em um contexto de luta pelo controle do espaço urbano, a zona de prostituição do 

Maga-Sapo se constituía em um “problema” a ser resolvido. Uma cidade que se queria 

civilizada não poderia comportar tamanha proximidade entre a libertinagem que se espraiava 

a partir da Rua do Maga-Sapo contagiando  moças e mulheres de boa família que habitavam 

as ruas do seu entorno.  

 Vários outros textos, publicados à época nos principais jornais da cidade, reproduziam 

os anseios de moradores do centro, que se julgavam ameaçados pela falta de moralidade e, 

principalmente, a violência que tinha como cenário a Rua do Maga-Sapo. É o caso da notícia, 

publicada em 1957 no jornal O Combate sobre as cenas de violência protagonizadas por 

frequentadores da zona: 

Cêrca das 13 horas do dia 13 em uma casa de tolerância à Rua D. Pedro II, 
Zona de meretrício, bebiam juntos o motorista de nome Francisco Porfírio 
Silveira, do Estado de Minas Gerais, e o indivíduo de nome Joaquim de tal. 
Conhecido por Joaquim de Augusto do Arrasto, e pelo fato do primeiro 
negar-se a pagar uma cerveja para o segundo este, com um grande canivete, 
feriu-lhe gravemente. (O Combate, Vitória da Conquista, ano XXIX, n. 132, 
24 nov. 1957, p. 3).127 
 

A matéria expõe uma visão do Maga-Sapo como um espaço frequentado por pessoas 

de baixo nível social que, em pleno dia, se arrastavam em brigas por motivos fúteis, como o 

não pagamento de uma cerveja. À notícia segue-se a denúncia de falta de policiamento:  

A falta de policiamento naquela rua, onde constantemente há alterações da 
ordem, como tiros em hora avançada da noite etc. Agora devido ao 
despoliciamento, um crime é praticado à luz do dia naquela rua, para 
aumentar a já triste estatística criminal de nossa cidade, quase a transformar-
se mesmo em terra de ninguém. (O Combate, Vitória da Conquista, ano 
XXIX, n. 132, 24 nov. 1957, p. 3).128 
 

No final da década de 1950, os discursos veiculados pelos jornais visavam, 

inicialmente, reivindicar das autoridades um maior controle das “mundanas” e dos 

frequentadores da zona, que, dentro do próprio limite da Rua do Maga-Sapo, violavam as 

regras básicas de civilidade, trazendo insegurança aos moradores das ruas adjacentes, sem 

                                                
126 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 1. 
127 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 1.  
128 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 1. 



104 
 

 
 

uma ação eficaz da polícia. O argumento repete-se em nota publicada, no ano de 1958, pelo 

jornal O Combate,  

Os moradores das adjacências da Rua D. Pedro II, antiga “magaçapo”, (zona 
de Meretrício) estão clamando contra a falta de policiamento naquela rua 
onde principalmente à noite, tem se registrado fatos criminosos e outros que 
cabe a policia de costumes reprimir. Conquista está atravessando uma época 
lamentável de insegurança pessoal, como nunca se viu. (O Combate, Vitória 
da Conquista, ano XXVIII, n.116, 4 ago. 1959, p. 1).129 
 

 Além de noticiar os crimes, as matérias dos jornais assumiam um tom pedagógico e 

reivindicativo. Um texto publicado em 1960, nas páginas de O Jornal, sobre um crime 

acontecido em uma boate localizada na Rua do Triunfo, próxima à zona do Maga-Sapo, serve 

de alerta às autoridade sobre o perigo decorrente da proximidade com a zona: 

A lei proíbe o funcionamento de casas que estimulem a prostituição, e elas, 
sob tolerância, estão aqui ali e acolá. Muitos crimes têm sido cometidos 
nestas casas e mais um vamos registrar de acordo com o que soubemos [...] 
O cabo Genivaldo e os soldados Getúlio e Airton, a paisana, fazia o 
policiamento da Boate da Rua do Triunfo, na noite de 10 do andante, quando 
recebeu queixa de uma “habituê” que teria sido espancada pelo moço José 
Jabur, e o cabo querendo levá-lo à prisão, houve atracamento e os amigos de 
Jabur, conseguiram desvencilhá-lo das garras da polícia. Depois do caso 
encerrado surgiu Trajano Bejamin Neto, Trajaninho, amigo de Jabur, 
pedindo satisfação aos policiais havendo discussões e pontapés, tendo 
Trajaninho usado uma faca tipo peixeira e investido contra o soldado Airton 
o feriu levemente, isto já do lado de fora da boate. Ouviu-se um tiro e 
Trajaninho foi ferido na testa pelo projétil que lhe perfurou o crânio. [...] 
Trajaninho faleceu momentos depois. (O Jornal, Vitória da Conquista, ano 
II, n. 31, 12 mar. 1960, p. 1).130 

 
 O apelo sensacionalista reforçava a perspectiva de que muitos crimes já haviam sido 

cometidos e, nesse caso, envolvia não apenas a meretriz e seu cliente, mas a própria 

autoridade policial, confrontada pelos frequentadores da zona.  

 Na década seguinte, no bojo da campanha moralizante que ganhou corpo nos jornais 

da cidade, a zona de prostituição e suas moradoras foram abordadas em várias matérias em 

que se denunciava, como antes, a falta de decoro das meretrizes e a violência que grassava no 

Maga-Sapo, acentuada pela ausência ou ineficiência de policiamento. É o que se pode 

visualizar na matéria publicada no ano de 1961 na primeira página de O Jornal:  

O policiamento desapareceu sim da Rua do Magassapo, que é uma das zonas 
de meretrício em nossa cidade. Não temos com essa nota a leve idéia de 
perseguição àquelas que vivem comerciando o seu amor, porém reprovamos 
as cenas indescritíveis e as palavras impublicáveis das “evas livres” e de 
seus acompanhantes quando inebriados, de regresso aos cortiços, à noite, 
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passam pela Rua Sete de Setembro, morada de dezenas de famílias, que 
merecem respeito. Temos recebido repetidas queixas dos moradores da Rua 
Sete de Setembro contra a falta de policiamento da Rua do Magassapo. (O 
Jornal, Vitória da Conquista, ano III, n. 89, 03 jun. 1961, p. 1).131 
 

 No mesmo ano de 1961, o relato de mais um conflito na zona meretrícia com desfecho 

trágico é precedido da descrição de um quadro caótico, no qual Vitória da Conquista figurava 

como uma nova versão de Sodoma e Gomorra:   

A nossa vida noturna, tendo como exploração o vício e o exército de 
menores que se decaem, pela falta de contenção, é o mais escandalosa que se 
pode imaginar. O nosso Código Penal não tem o menor valor em nosso meio 
[...] toscas e pontos de ajuntamento de menores de ambos os sexos, 
funcionam nos subúrbios e em pleno coração da cidade, em número 
assombroso e sem a menor repressão. Tudo isso concorre para transformar a 
nossa cidade em verdadeira Sodoma e Gomorra. [...] Menores transviados de 
ambos os sexos, em ajuntamentos irregulares, embriagam-se todas as noites 
e já vivem com o sistema nervoso em completo estado de distúrbio, logo, a 
beleza do raciocínio deixou de existir nessas jovens criaturas e disto advêm 
os mais funestos crimes, como o que aconteceu na rua da infelicidade que, 
por ironia do destino, tem o nome oficial de Rua D. Pedro II. (O Jornal, 
Vitória da Conquista, ano III, n. 101, 29 jul. 1961, p. 1).132 
 

 A falta de punição para os crimes de lenocínio, previsto no Código Penal republicano 

de 1840 e em vigor até então é, para o autor do texto, um dos fatores de estímulo à violência 

em Vitória da Conquista. Intitulada “Morta A’ Faca na Rua da Infelicidade” a matéria se 

conclui com uma descrição minuciosa do assassinato da prostituta Tionilia Barbosa dos 

Santos pelo seu “xodó”, Jurandir Fonseca: 

Foi nessa “rua da infelicidade” da prostituição e do crime que se verificou o 
hediondo crime praticado com premeditação por Jurandir Fonseca, às 3 
horas da manhã de 23 do corrente, contra a infeliz mundana sua antiga xodó, 
de nome Tionilia Barbosa dos Santos. Conta a senhora Valdeia Cardoso dos 
Santos, dona da casa n° 5 onde se deu o bárbaro crime, que o autor do delito 
quebrou as portas de entrada e do quarto onde dormia Tionilia com um 
mecânico de nome Neutinho ou Niltinho, filho de Mel. De Paixão, tendo êle 
saído em trajes menores para o interior da casa, e assim o criminoso entrou 
no quarto. Tionilia pedia socôrro, porém dada a escuridão reinante no 
interior da casa, ela Valdeci, demorou minutos para chegar ao quarto, vendo, 
porém, Jurandir, sair em direção à rua acima, e ao penetrar no quarto já 
encontrou Tionilia no chão, morta, em uma pôça de sangue. [...] Disse 
Valdeci que o crime foi praticado com uma peixeira e que a vítima recebeu 
três profundos e mortais ferimentos. (O Jornal, Vitória da Conquista, ano 
III, n. 101, 29 jul. 1961, p. 1).133 
  

                                                
131 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3 
132 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 
133 APMVC. Hemeroteca. Armário 6. Bandeja 3. 



106 
 

 
 

 A recurso à narrativa tem por objetivo reforçar no leitor a imagem da zona de 

prostituição como um ambiente de violência cuja existência, no coração da cidade, 

comprometia o ideal de progresso e desenvolvimento pelo qual deveria se pautar Vitória da 

Conquista. As responsabilidades recaiam sobre as autoridades, permissivas quanto à 

permanência da zona em região tão próxima às casas de moradia das “famílias de bem”. 

Apresentado de forma sensacionalista, o relato da morte da meretriz fornece munição para 

aqueles empenhados na “limpeza” do centro da cidade. 

 As meretrizes eram as atrizes principais dos dramas cotidianos ocorridos nessa “outra 

cidade” que, muito próxima do ponto de vista físico, separava-se da cidade ideal por um 

fosso moral. Visando amenizar as mazelas decorrentes da existência das casas de 

prostituição e almejando algum controle sobre as suas moradoras, o poder público municipal 

estabelece no artigo 423 do Código de Posturas do Município, em vigor entre as décadas de 

1960 e 1970, exigências relativas ao sossego e à moralidade pública. O jornal O Sertanejo, 

em edição de 1965, publicava partes desse Código de Postura, destacando os artigos que 

estabeleciam normas para a instalação de casas de espetáculos e cabarés. Pelo artigo 459 

ficava estabelecido que 

A localização de “dancings”, buates, cassinos e outros estabelecimentos que 
possam perturbar o sossêgo público não será permitida em zona residencial, 
nem em locais que não distem pelo menos duzentos metros de hospitais, 
casas de saúde, estabelecimentos de ensino e templos religiosos. 
Parágrafo único - A prefeitura deverá fixar as zonas residenciais onde não 
poderão funcionar os estabelecimentos referidos neste artigo. 
 

 Além disso, o Código pretendia disciplinar as atividades nos estabelecimentos e 

definia punições para os casos de inobservâncias das normas 

Art. 460 - Nos “dancings”, cassinos, cabarés, buates e congêneres é proibido: 
I - Manutenção de quartos para aluguel; 
II – Algazarra ou desordem que perturbem o sossêgo público; 
III – Venda de bebidas alcoólicas a pessoas já embriagadas. 
Art. 461 – As infrações do disposto nesta secção serão punidos com multa de 
4 (quatro) vezes o valor do salário mínimo vigente, sem prejuízo de outras 
sanções administrativas.134 
 

 As moradoras da Rua do “Maga-Sapo” viam-se, por força desse Código, situadas à 

margem da lei, já que os seus estabelecimentos,  estavam localizadas proximamente a áreas 

residenciais e à Igreja matriz. Sob a pressão da elite local, que manifestava nos jornais locais 

o seu descontentamento com a proximidade da zona de meretrício, o poder público municipal 

encetou, no alvorecer dos anos 1970, uma grande investida contra o Maga-Sapo. Com base 
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legal no Código de Postura vigente desde a década anterior, aumentou a pressão para a 

retirada das prostitutas da Rua D. Pedro II, antiga Maga-Sapo e o seu deslocamento para a 

periferia da cidade.  

 O Código passou a ser utilizado, de forma ostensiva, para justificar as medidas 

adotadas pelos poderes instituídos para expulsar as meretrizes da área central especificamente 

da rua do Maga-Sapo, estabeleciam limites para o funcionamento das casas pois, não havendo 

lei que proibisse a prostituição,as medidas tomadas pelo Executivo Municipal estavam 

amparadas muito mais em argumentos de natureza moral ou em considerações sobre a 

necessidade de modernização urbana que, desde a década de 1950, ocuparam as páginas dos 

jornais. 

As primeiras ações efetivas para a desestruturação da zona do Maga-Sapo remontam 

ao governo de Fernando Spínola (1967-1971), mas é principalmente sob Nilton Gonçalves 

(1971-1973) que as prostitutas do lugar vêm-se impossibilitadas de continuar a residir e 

trabalhar na Rua D. Pedro II. Spínola esforçou-se, em primeiro lugar, por limitar o horário de 

funcionamento e a desobediência era punida como o encerramento das atividades das casas. O 

depoente José Trindade dos Santos dá a sua versão dos conflitos que se estabeleceram entre as 

meretrizes do Maga-Sapo e os gestores municipais:  

As prostitutas não gostaram de ser expulsas do Maga-Sapo, mas lá já estava 
muito centro e a sociedade começou a pressionar. E o Prefeito estipulou um 
horário muito curto, que não dava para trabalhar, ou seja, das sete às onze da 
noite. Se passasse do horário a polícia chegava e fechava. Sendo assim, era 
impossível trabalhar, já que às doze aumentava o movimento.135 
 

 Efetivamente, algumas proprietárias de casas, diante das pressões, e com os prejuízos 

acumulados, começaram a montar novas casas em bairros periféricos, próximas à rodoviária, 

ou às margens da BR 116. Outras resistiram, o que suscitou a intervenção direta ou indireta no 

sentido de provocar o esvaziamento das casas, como destaca, em depoimento, o ex-policial 

Sizino Sande:  

Chamei todas as fulanas para sair e aquelas que não saíram a gente forçou a 
sair. Quando não tinha casa e moravam de aluguel, procurava o dono, para 
obrigar a sair. Aquelas que tinham casa ficaram, mas não puderam fazer 
mais nada, nem festa nem nada, só ficaram com as mulheres dentro de 
casa.136 
 

  O sucesso das investidas do poder público foi anunciado e justificado pelo Jornal de 

Conquista, em nota publicada em março de 1971: 
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A rua D. Pedro II, antiga “Maga-Sapo”, não é mais zona de baixo meretrício. 
A retirada das infelizes criaturas que viviam naquela rua mercadejando o 
amor era medida reclamada há muitos anos. Além de outros males, a 
imundície era senhora da Rua Pedro II que é composta de velha casas que 
para melhor aspecto necessita ser demolidas para nos seus lugares serem 
construídas casas habitáveis, por famílias que futuramente poderão ali 
residir. (O jornal de Conquista, Vitória da Conquista, ano XIII, n. 477, 27 
mar. 1971, p. 3).137 
 

 Além do saneamento moral, argumentava-se, o deslocamento da zona levaria à 

higienização do centro, com a eliminação da sujeira e a substituição dos velhos imóveis, em 

péssimo estado de conservação. Com a retirada das prostitutas, a rua poderia se tornar um 

local decente, apto a abrigar as “famílias de bem”.  

Algumas moradoras do Maga-Sapo, em um ato de resistência, se deslocaram para 

outras ruas do centro, as mesmas ruas das quais já haviam sido expulsas anteriormente:  

Esta recebendo aplausos: - as mulheres de vida livre que residiam na rua do 
“Maga-Sapo” alugaram novas residências e assim estão disseminadas, por 
várias ruas,  dentre elas a rua do Juazeiro, Travessa do Juazeiro, e outras de 
onde já foram retiradas desde muito tempo. Esta nota teve origem nas 
informações de nossos leitores que vieram a nossa redação, para que 
dirigíssemos, pedido ao Sr. Prefeito no sentido de que providenciasse a 
retirada de mulheres de vida livre das ruas onde residem famílias. Eis aí um 
problema a mais dos inúmeros a serem resolvidos pela administração 
municipal. (O Jornal de Conquista, Vitória da Conquista, ano XIII, n. 477, 
27 mar. 1971, p. 3).138 
 

 Chagas Jr, em seu Roteiro Boêmio de Vitória da Conquista, escrito em 1971, 

enumera as várias casas do centro que, disfarçadas de bares ou boates abrigavam prostitutas, 

no intuito de orientar os seus páreos para os novos destinos da prostituição na cidade. 

Boate Abandono – Didi... Tudo, menos mulheres! 
Orfanato Rosa Bigode – Escola das Baixinhas. 
Moreninhas Bar... De saudade também se vive. 
Boate Zete – Duas velhas e um bom conjunto 
Maria Alice Bar e... Boate – Confusão zoada!!! 
“Strip Tease” Bossa Nova – Nésia Boate Conquista Bahia 
Bar de Neusa – Seriedade. 
Carmem Barr’s – Muitos homens poucas mulheres 
Leontina Bar’s – Agradece a preferência – Esmaga Sapo, 39, fone1316. 
Boate Luzia – pagamento adiantado – distinção no tratamento. 
Risoleta...As empregadas no Helio – ambiente? Nenhum 
Olga’s – Sepultura das decaídas 
Rendevous – Fiazinha – broto a granel... sem luz, água e...bebidas 
Filhinha Rendevous – BBC.139 
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Nos novos lugares, as proprietárias disfarçavam o negócio com fachadas de bares e 

boates. As que permaneceram no Maga-Sapo, recebiam, ainda, antigos clientes, de forma 

discreta nas suas casas, agora aparentadas a casas de hospedagem. Como ressalta Certeau 

(1994, p. 41), 

os mecanismos de poder, regulamentação e disciplinamento da sociedade, 
embora tentem controlar e regular a vida dos homens, podem ser burlados 
através de práticas, táticas e estratégias de sobrevivência que os indivíduos 
criam na dinâmica do cotidiano. Dessa forma, a vida social torna-se espaço 
de negociação dentro de um cotidiano improvisado sempre possível de ser 
re-inventado.  
 

 Entre os setores conservadores da sociedade conquistense, representados pelos jornais 

locais, o deslocamento das meretrizes foi comemorado como uma providência, ainda que 

tardia, por parte do poder público, no sentido do saneamento urbano. Para as prostitutas, o 

resultado das ações representou enorme prejuízos. Muitas tiveram seus objetos destruídos no 

processo de mudança e os novos locais de moradia, distantes do centro, eram pouco 

procurados pela antiga clientela.  

A segregação espacial entre as “mulheres honestas” e as “mulheres públicas” 

consolidou-se.  Mas não havia unanimidade, mesmo entre os membros da elite conquistense, 

quanto aos benefícios dessa segregação. Durante pelo menos duas décadas o Maga-Sapo 

havia se constituído no principal espaço de lazer e sociabilidade dos homens de diferentes 

categorias sociais.  

Para os boêmios, músicos e frequentatores da zona, o fim do Maga-Sapo significava a 

supressão de um espaço de diversão, bem localizado, de fácil acesso. As casas do Maga-Sapo 

e as boates das ruas adjacentes abrigavam, nas frias noites de Conquista, além das “mulheres 

de vida livre”, grande parte da população masculina da cidade e das cidades circunvizinhas.  

O Maga-Sapo era, para a maioria dos homens que viveram em Vitória da Conquista 

das décadas de 1950 e 1960, um espaço privilegiado para o encontro, a sociabilidade, 

grandemente facilitada pelo ato de beber, em uma cidade onde as opções de lazer eram 

limitadas. A decadência e extinção da zona foi sentida, por alguns deles, de forma diferente 

daquela que se fazia veicular nos principais jornais da cidade. Ao contrário do tom 

moralizador e saneador predominante, é com uma nota de saudosismo que o depoente José 

trindade remonta aos tempos do Maga-Sapo, comparando-os com os dias atuais: 

Naquele tempo até as prostitutas eram respeitadas. Quem frequentava a zona 
eram médicos, advogados, comerciantes, todas as pessoas de classe. Ao 
passo que hoje, os freqüentadores são homens assalariados. A prostituição 
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caiu muito, principalmente depois desta peste mundial chamada de AIDS. 
As prostitutas estão vivendo em estado de calamidade pública. Isto aqui 
virou decadência total, algumas delas chegam a pedir esmola.140 
 

Para amplos setores da sociedade masculina, a rua e suas moradoras representavam um 

ambiente de alegria, onde se podia ouvir uma boa música, dançar e desfrutar de uma 

sexualidade mais livre, longe do moralismo e preconceitos vigentes, mesmo que para isso 

fosse necessário pagar. As lembranças de personagens, das casas das farras vividas na velha 

zona boêmia são traduzidas em saudado na crônica “Adeus Meu Velho Maga Sapo” do poeta 

Camillo de Jesus Lima, escrita ainda em 1971, sob os efeitos das ações de desmonte da zona:   

Sem que seja quadrado, sou inveterado saudosista, Sinto ‘la alma de lãs 
ruynas vivas’, porque o passado exerce um poder imenso nas profundezas do 
meu sentimentalismo inato. Regressando a esta admirável Vitória da 
Conquista, ao término da viagem que fiz ao Amazonas, em companhia de 
Severo Sales [...] encaminhei-me para o Maga-Sapo, sozinho sem a 
companhia física de meus amigos Gesulino Almeida “Zu” e Chagas Jr., 
desci o ‘beco do Tonico’  subi a viela que vai dar à rua Lisboa; estanquei na 
primeira esquina.Gente! Que fizeram da casa de Nesia? Por onde andará a 
orquestra que nos alegrava a noite? Por onde andaram as risadas das 
meninas?Alcanço a porta da casa de Maria Alice. Tudo triste. Tudo morto. 
Tudo acabado. Caminho. Passo por onde foi a casa de Luzia.Onde eu e 
Esdras Tosta dançamos o “jabaculé”. Nenhuma voz alegre daquele corredor 
deserto.. 
[...] 
Chego ao final da rua. Há uma senhora de cara-fechada em uma das Janelas 
da ‘casa de Leontina’ onde tomei pileques homéricos onde torci o nariz ao 
preconceito e gastei os melhores dias de minha vida. Cadê Ébria, a 
impulsiva? Cadê Chagas, o maior pé de farra desse mundo? Cadê Nita Preta 
enchendo a noite de músicas sentimentais e paródias fesceninas? Cadê a 
‘escola das baixinhas’, tão bem descrita por Chagas em seu ‘roteiro 
Boêmio’? Cadê o disco ‘Quero beijar-te as mãos ‘, da casa de Leontina, 
ouvido em silêncio de saudade por mim, P.L. e A.V.? Cadê Nieta, a mainha 
do ‘Bom Quelê’? Tudo morto! Tudo acabado!... Sou apenas um homem 
sozinho dentro da noite... (apud VIANA, 1982, p. 256) 
 

 Ao contrário de um ambiente marcado por brigas e assassinatos, como foi retratado 

nas páginas dos jornais, o Maga-Sapo é rememorado por Camillo de Jesus Lima como um 

ambiente alegre, onde mulheres e homens amaram, riram, choraram, sofreram – ou seja, 

viveram – e,  assim como o poeta, “torceram o nariz ao preconceito”. O poeta destaca a 

alegria e as festas que caracterizaram a famosa rua de prostituição, valorando positivamente 

as moradoras e as amizades cultivadas naquele ambiente. 

                                                
140 Entrevista realizada em 15 de outubro de 1997. 
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  A liberdade usufruída pelos homens no ambiente festivo do Maga-Sapo é novamente 

destacada por Camillo de Jesus Lima, agora sob o pseudônimo de Brás Cubas, em poema de 

1978:  

Com voz solene de barítono profundo, 
Telefona aos rende-vous: - A noite avança! 
Vai sair o Ballet de chagas! – E a festança. 
Varava a noite até o vir do sol jucundo. 
Para essa alma de santo em carcassa boêmia, 
O negócio é mulher, seja Ivete ou Noêmia, 
Angelita,ou Regina, Ana Maria ou Gilda, 
E, num bacanal das altas madrugadas, 
Com mijo borrifou o colchão de Zenilda...141 
 

 A representação do Maga-Sapo como um local alegre e divertido, onde a tristeza não 

tinha espaço e os homens de diferentes classes sociais encontravam abrigo e prazer pode ser 

também vislumbrada na crônica “Noites do Magassapo”, escrita em 1997 pelo cronista Paulo 

Pires:  

Breve é a vida e longe estão as noites em que Juraci e Zé Bandola 
compunham suas guitarras e mandavam ver em cima do repertório de 
Augustin Lara. Consuelito Velasquez, Ernesto Lecuaona, Vicente Celestino, 
Chico Alves Orlando Silva e outros, que concorreram para o espaço canoro. 
[...] A Rua Pedro II era sem dúvida o grande palco do  showbiz local. Cada 
noite gerava espectativa de novas figuras. Era interessante como os homens 
se movimentavam para aquela região. No olhar de cada um era uma 
antecipação do prazer que todos pareciam pronunciar. Na casa de Leontina 
havia chegado uma morena linda de Montes Claros, em sua biografia 
constava a história de sempre: a moça se perdera com o noivo e o sujeito deu 
no pé. Na casa de Maria Veneno, irmã de Bandola, chegou uma lourinha que 
exibia um par de olhos que pareciam duas esmeraldas. A sua história. Bem, a 
sua historia não era muito diferente da contada pela moça de Montes 
Claros.142  
 

Do mesmo modo, o compositor Dalmácio Silva, em uma canção intitulada “Saudades” 

lembra com nostalgia das antigas ruas de prostituição de Conquista, com destaque para o 

Maga-Sapo. 

Me deu saudade, me deu saudade 
Da rua do Magassapo, da rua do juazeiro e da rua do Areião. 
Me deu saudade, me deu saudade 
De Zelito do Buraco, e de Nelson do Pistão [...] 
Me deu saudade, me deu saudade 
Da boate Amambaí, da Casa Blanca e de Luiz [...]  
Me deu saudade, me deu saudade 
Da Conquista do meu tempo, que saudade meu amor...143 
 

                                                
141 Texto mimeografado pertencente ao acervo de Mozart Tanajura. 
142

 PIRES, Paulo. Noites do Magassapo, 1997. Texto mimeografado. p. 1. 
143

 CD com músicas sobre Vitória da Conquista pertencente ao acervo pessoal de Dalmácio Silva. 
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Portanto, embora as representações negativas a respeito da zona meretrícia do Maga-

Sapo e suas moradoras tivessem ocupado um grande espaço nos jornais, em campanhas 

discursivas em favor da moral e dos bons costumes,  estas não foram as únicas formas de ver 

e representar aquele espaço. De acordo com Chartier (1990,  p. 67-68). “as representações 

sociais também são alvos de disputas e revelam as tensões de poder, interesses, e contradições 

dos grupos humanos; ou seja, revelam aspectos importantes sobre a dinâmica da vida social”  

Nessa perspectiva, a Rua do Maga-Sapo não foi vista unicamente como local de 

imoralidade e violência. Ao contrário, muitos homens e mulheres traduziram de forma 

diferente as experiências vivenciadas ali e a desestruturação da zona foi sentida de diferentes 

formas pelos diferentes atores sociais. Às imagens e discursos difundidos pelos jornais se 

contrapõem vários textos literários que, produzidos no mesmo período, contribuem para 

difundir uma visão romântica da zona do meretrício. Se contrapõem, em especial, as 

lembranças dos depoentes, homens e mulheres que, chamados a rememorar os tempos do 

Maga-Sapo, enchem os olhos de lágrimas e declaram emocionados terem vivido ali  “os 

melhores momentos de suas vidas”. 

 Estamos, pois, diante de diferentes construções discursiva relativas a um fenômeno 

chave para a compreensão do funcionamento das cidades brasileiras de meados do século XX: 

a constituição e funcionamento de zonas de prostituição, situadas estrategicamente em regiões 

centrais do setor urbano dos municípios. Como representações, as imagens e discursos 

elaborados por uma ínfima parcela da população que lê e escreve, que tem acesso a jornais e 

livros, não são cópias fieis do real acontecido. Elas são fatores de produção da própria 

realidade, como salienta Pesavento (2001, p. 9): 

As representações se impõem por critérios de plausibilidade, 
verossimilhança, pelo recurso a estratégias discursivas dotadas de forte apelo 
de positividade, pelo emprego de imagens portadoras de enorme capacidade 
de mobilização e pelo uso de práticas sociais eficazes e sedutoras. As 
representações, que têm efeito de real, ultrapassam a função de re-figuração 
do mundo social e chegam a produzir a própria realidade. (PESAVENTO, 
2001, p. 9.) 
 

 As representações são construções sociais e é por meio delas que o homem confere 

significado à sua vida. As representações tomam a forma de textos – orais ou escritos –, de 

gestos, imagens e sons, ganham materialidade em objetos ou traduzem-se em práticas sociais. 

Situadas no limiar entre o individual e o coletivo, elas ajudam a dar sentido às coisas e 

agregam informações situadas no âmbito das lembranças individuais, da memória coletiva e 

na imaginação criativa daqueles que as produzem. 
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 Recuperar os discursos jornalísticos, as opiniões de leitores, as abordagens literárias e 

as próprias opiniões daqueles que, excluídos do universo da escrita têm muito a dizer sobre a 

zona meretrícia do Maga-Sapo é, pois, procedimento indispensável. Não só porque permite a 

aproximação do real acontecido, com o qual as representações guardam minimamente uma 

relação de verossimilhança, mas também porque possibilita identificar e analisar os diferentes 

modelos de abordagem sobre a prostituição na sociedade conquistense da segunda metade do 

século XX. 
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Considerações finais 

  

 Os discursos e práticas referentes às meretrizes que habitavam a zona do Maga-Sapo 

indicam a coexistências dois modos peculiares e contraditório de tratamento em relação à 

prostituição entre as décadas de 1950 e 1960. Por um lado, as meretrizes eram moralmente 

condenadas e a sua simples presença no centro da cidade era considerada uma afronta à moral 

e aos bons costumes de moças e mulheres de “boa família” que ali habitavam. Por outro, os 

bares e boates da zona meretrícia se constituíam em espaços de diversão e lazer para os 

homens de diferentes camadas da sociedade conquistense. 

  Aos homens, estimulados a mostrar a sua virilidade fora do universo restrito da 

família, tudo era permitido, como desfrutar da sua sexualidade antes de contrair laços 

matrimoniais e, de forma paralela ao casamento, em relações extra-conjugais. 

  As prostitutas são, na sociedade conquistense de meados do século XX, consideradas 

“um mal necessário”, pois evitam que os imperiosos desejos sexuais masculinos venham a 

atingir “mulheres honestas”. Essas últimas acalentavam um misto de curiosidade e temor em 

relação à figura da libertina, às mulheres de vida livre que, com elas, disputavam os amores 

dos namorados e maridos.  

Para as mulheres casadas, a zona de meretrício representava uma ameaça e as 

meretrizes que ali habitavam eram consideradas culpadas pela infidelidade conjugal dos 

esposos; para as moças casadoiras, a zona é o espaço interdito, do qual deveriam se manter 

sempre à distância. Os homens, mesmo os homens casados, visitavam os prostíbulos e, até 

mesmo, mantinham ali os seus “xodós”.  

Era preciso evitar os contatos entre as mulheres de vida livre e as moças e mulheres de 

“boas famílias”, mas vivendo umas e outras no espaço do centro da cidade, era comum que 

elas se encontrassem nos espaços públicos da rua, nas lojas, nas igrejas e nos variados tempos 

e espaços de sociabilidade urbana. 

 O processo de expulsão das meretrizes do centro da cidade remonta à primeira metade 

do século XX, mas foi grandemente reforçado após 1950, em decorrência do acelerado 

aumento da população urbana, que levou à escassez de moradia e à disputa pelos imóveis do 

centro da cidade, melhor servido de infraestrutura. Uma campanha sistemática contra a 

existência de zonas de meretrício nas áreas centrais toma a forma de cruzada moralizadora e 

pela higienização dos espaços urbanos.  
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 Nos jornais da cidade proliferam as denúncias, os relatos alarmistas dos crimes e 

escândalos ocorridos no centro da cidade, os argumentos em favor da supressão dos entraves 

ao desenvolvimento urbano. A violência que ali grassava comprometia a segurança das 

famílias circunvizinhas. O barulho dos bares e boates e o mau comportamento de meretrizes e 

frequentadores da zona incomodavam e alarmavam os outros moradores.  

O poder público responde com ações sistemáticas visando o despejo das prostitutas e 

mesmo a destruição das casas para dar lugar a novas construções, mais adequadas aos 

modernos padrões de salubridade, adequados a uma cidade que se pretendia “progressista” e 

“civilizada”.  

As ações de coações da elite, que tinham os periódicos de circulação regional como 

veículos privilegiados de expressão, levam os gestores públicos a adotar medidas drásticas 

para impedir o funcionamento das casas de meretrício, como a limitação do horário para 

funcionamento, a cobrança de multas e, por fim, a destruição das casas. Esse processo, que 

tem seu ponto culminante nas ações governamentais de 1971, foi sempre acompanhado pelo 

uso do aparato policial com vistas à intimidação e à repressão dos resistentes.  

 A Rua do Maga-Sapo foi o último reduto da prostituição no centro de Vitória da 

Conquista. Não sem resistência, cafetinas e prostitutas foram deslocadas para as margens da 

cidade, em áreas menos valorizadas, longe dos logradouros onde deveriam predominar as 

casas de comércio e as residências das “famílias”. Não se tratava de eliminar a prostituição e 

as casas de mulheres, mas de alocá-las em novos espaços, localizados nas periferias da urbes, 

de modo a torná-la menos visível aos olhos das “pessoas de bem”. 

 Assim, as melhores casas foram esvaziadas, as cafetinas de melhor condição 

econômica montaram novas casas em bairros periféricos e às margens da BR116. As que 

permaneceram, mantendo as casas sob o disfarce de bares, restaurantes, casas de hospedagem 

não esperaram longo tempo pelas novas investidas dos poderes públicos.  

 A zona do Maga-Sapo e suas moradoras ficaram,todavia, eternizadas nas lembranças 

dos homens e mulheres, antigos moradores da cidade. De forma romantizada, poetas e 

cronistas rememoram os momentos alegres vividos naquele ambiente, o sorriso das meninas, 

as festas, os pileques, as músicas e outros barulhos daquele que foi um dos mais importantes 

espaços de socialização e lazer dos homens da cidade. 

As abordagens contraditórias que podem ser visualizadas nos jornais e nos textos 

avulsos, produzidos entre 1950 e 1971 que têm como foco a zona meretrícia do Maga-Sapo 

mostram que as representações sociais de uma época desvelam modelos múltiplos de 
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apreensão do mundo vivido, comportam formas variadas de explicação do funcionamento da 

sociedade e de reflexão sobre os modos de atuação das distintas categorias que a compõem. A 

essas imagens e discursos, cristalizados em textos escritos, vêm se juntar as narrativas e 

opiniões daqueles que, excluídos do sistema formal de expressão escrita, têm muito a dizer 

sobre o cotidiano da prostituição e, mais do que isso, sobre a história da cidade, os 

preconceitos, os conflitos e os dilemas de mulheres que também ajudaram a construir essa 

história na cidade. Como quer Ferreira Gullar, 

a história humana não se desenrola apenas nos campos de batalhas e nos 
gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais entre plantas e 
galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos nos prostíbulos, nos 
colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas. [...] e só é justo cantar se o 
nosso canto arrasta as pessoas e as coisas que não têm voz. 
 

 Foi nessa perspectiva que buscamos materializar a história do cotidiano e o inventário 

das representações sobre a zona boêmia do Maga-Sapo. Uma cidade é resultante da ação 

coletiva de cada homem e de cada mulher que nela habita ou que por ela passa. Nos seus 

modos específicos de organização da vida cotidiana, nas suas relações com os macro e micro-

poderes, nas suas formas de vivenciar o amor e o desamor, a sexualidade, a maternidade, as 

festas, o sentimento religioso, cada um dos habitantes de uma cidade, mesmo aqueles 

considerados marginais ou desviantes, são responsáveis pela construção e reconstrução de 

cada uma das praças, de cada uma das ruas, enfim, de tudo aquilo que marca as nossas vidas.  
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