
RELAÇÕES DE GÊNERO E A CRIMINALIDADE FEMININA EM CRATO NA 

PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

 

Rosana Lopes Pereira 
Universidade Estadual do Ceará  

 

As mulheres foram colocadas, ao longo do tempo, em uma posição de inferioridade 

social. Essa condição, historicamente construída, ganha ênfase nos dogmas da Igreja Católica. 

Seus discursos moralizantes contribuíram, significativamente, para a propagação da postura 

tida como “correta” que as mesmas deveriam possuir. “Os antigos atribuíram à mulher uma 

quase ordem divina, outros fizeram de sua natureza o lugar de espiação para a injustiça; se uns 

lhe reconheceram liberdade e dignidade, outros destituíram-na de todos os direitos da cidade 

dos homens”.1 

No Brasil, esse ciclo da “mulher ideal”, teve início com a chegada dos portugueses, 

principalmente, com os jesuítas. Estes faziam questão de sempre ressaltar a condição 

feminina. “Nunca se perdia a oportunidade de lembrar às mulheres o terrível mito do Éden, 

reafirmado e sempre presente na história humana” (ARAÚJO apud ALMEIDA, 1997, p. 46). 

Desse modo, construiu-se uma imagem negativa a respeito das mulheres, sendo estas 

impossibilitadas, por bastante tempo, de participar da sociedade, não podendo exercer cargos 

“masculinos” ou simplesmente praticar a sua cidadania, como votar. Esta concepção formada 

sobre o sexo feminino fora estendida à historiografia, que também conservou este pensamento 

e escrevia uma história dos e para os homens.  

A partir de meados do século passado, especialmente das décadas de 1960 e 19702, 

esse quadro modifica-se. Novos temas, métodos e abordagens são imersos na historiografia. A 

categoria gênero será o exemplo mais claro dessa nova fase. As reflexões sobre a sua origem 

podem ser analisadas a partir de Pedro. Em Historicizando o gênero (2008), a autora discute 

como se deu a introdução das mulheres nesta categoria e o papel delas na produção 

historiográfica. A sua raiz está associada com o surgimento de movimentos sociais que 

encontraram nas mulheres, feministas e homossexuais à base para sua sustentação. 

Com objetivo pré-estabelecido – dar voz aos excluídos da história – a categoria sofrera 

alterações no decorrer do tempo. Percebeu-se a necessidade de observar as particularidades 

                                                           
1 Jornal A Ação, “A Dignidade Feminina”, Crato, 1956, n. 763, p. 2.  
2 O Movimento Feminista americano, no início dos anos 1960, reivindicava a inserção das mulheres na história. 
Colocando-as como seres históricos, este movimento fora fundamental para as discussões acerca do tema.    
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existentes nas mulheres, ou seja, a pluralidade da palavra mulher, as diferenças dentro da 

diferença. 

Essa “história das mulheres”, que pincelei anteriormente, instigou-me o desejo de 

saber mais sobre o assunto a fim de perceber esses aspectos de gênero na cidade do Crato na 

primeira metade do século XX.  Tomando como base os processos-crime do referido período, 

tentei identificar nos delitos em que as mulheres estavam sendo acusadas, questões do 

contexto social a qual pertenciam.  

Os defensores do gênero, inicialmente as feministas, perceberam a escassez de 

documentos que traziam a mulher como um agente ativo da sociedade. Ou seja, eles queriam 

fugir de uma visão romantizada que colocara em destaque, por muito tempo, apenas a 

princesa ou a rainha. Agora, dariam espaço também a aquela mulher comum, que fora 

silenciada por uma história puramente machista.  

Com isso, abriram-se novas possibilidades de documentação, como bem ressalta 

Gonçalves ao dizer que “a emergência do campo da história das mulheres contribuiu para 

revelar a potencialidade das fontes documentais ditas oficiais para o estudo do feminino e das 

relações de gênero na história, revalorizando-as” (GONÇALVES, 2006, p. 85). 

É neste contexto de exclusão e renovação das fontes que os processos criminais estão 

inseridos. Considerados, inicialmente, como inadequados para obtenção do conhecimento 

histórico, foram designados para atender a nova necessidade de analisar as particularidades do 

ser humano, as suas relações sociais, sua vida, enfim, para entender o indivíduo - no caso da 

presente pesquisa as mulheres - como ser social. 

Para manipular a documentação abordada, é necessária uma compreensão sobre os 

diversos discursos que eles contêm, pois, “o trabalho com esses documentos traz, ao menos, 

duas implicações metodológicas: a questão do poder e da interpretação” (LUCI; FERREIRA, 

2005, p. 245). Todos os envolvidos no processo estão sujeitos às interpretações dos que detém 

o poder, ou seja, o que as testemunhas, a acusação e o próprio réu falam, poderão ser 

modificadas. 

Mas se os discursos da Igreja Católica influenciavam o comportamento social dos 

cratenses, então, como eram vistos por os envolvidos nos processos criminais – testemunhas, 

acusados e autoridades – os delitos cometidos por mulheres, por justamente quem deveria ter 

uma postura social condizente com o seu gênero? Como as mulheres eram representadas 

durante o processo criminal? É a partir de indagações como estas que a presente pesquisa se 

desenvolvera. 
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Para tentar compreender como as mulheres eram representadas nos processos 

criminais, adentrarei no universo das representações impressas nas práticas locais. Conforme 

Chartier, as representações “produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 

tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados [...]” (CHARTIER, 

1990, p. 17). 

Neste artigo, utilizo a metodologia da análise de discurso. Esse método foi 

desenvolvido pelo filósofo francês Foucault. As características essenciais da análise de 

discurso consistem em decifrar uma ideologia contida na fonte que não aparece de maneira 

explícita. Normalmente presente de forma velada. No Brasil encontra-se autores como 

Margareth Rago e Durval Muniz, conhecidos como “Foucault brasileiros”, que utilizam esse 

método. Essa pesquisa é do tipo documental-bibliográfica, na qual utilizo processos-crimes, 

jornais e revisão bibliográfica sobre gênero. 

Analisando os discursos formulados no período, a obra de Foucault, A Ordem do 

Discurso (2011) possibilita uma maior compreensão acerca dessa produção de discursos. De 

acordo com Spiegel (2006), o discurso perpassa o campo linguístico, abarcando outras 

questões envolvidas na sua elaboração, como as instituições e os acontecimentos políticos. 

Segundo o autor: 

 

[...] Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade 
(FOUCAULT, 2011, p. 9). 

  
Partindo do pressuposto que, as representações compõem os discursos que permeiam a 

vida em sociedade, entendo também, que geram e afirmam tais representações. Segundo 

Knudsen, “gênero é um efeito de uma prática discursiva que, por sua vez, é efeito de uma 

prática reguladora que possui um determinado objetivo” (KNUDSEN, 2007, p. 75).  

Portanto, o objetivo dessa pesquisa é entender como as mulheres acusadas de 

praticarem crimes eram tratadas durante o julgamento pelo poder judiciário e como os jornais 

e a Igreja influenciava nessas representações de gênero, do que seria o comportamento 

adequado para homens e mulheres socialmente.  
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1. Os discursos da ordem e da moral na cidade do Crato na primeira metade do Século 

XX 

 
Localizada ao sul do Ceará, a cidade do Crato destacou-se no cenário regional como 

uma localidade diferenciada, com potencialidades “naturais” a serem exploradas. Desta 

forma, a urbe se desenvolvera em torno de denominações que lhe foram atribuídas ao longo 

de sua história, seja por participações em situações políticas do Brasil, ou por possuir 

condições econômicas melhores do que muitos lugares do Estado, e até mesmo de regiões 

vizinhas. 

Segundo Iarê Lucas (2000), no início do século XX o Crato torna-se um dos principais 

centros urbanos do interior do Estado do Ceará. Alguns setores como o comercial foram 

favorecidos com este crescimento. A cidade começava a dar pequenos passos em direção ao 

progresso e, consequentemente, a modernidade.  

O desenvolvimento econômico e político do município, contudo, não inibe a 

participação ativa da Igreja Católica nos assuntos da sociedade, principalmente, referentes às 

questões morais de seus cidadãos:  

 

O Crato, conhecido como “cidade da cultura”, “Princesa do Cariri” entre 
outros epítetos utilizados no decorrer da sua história para demonstrar o seu 
adiantamento cultural, constitui um espaço em que foram elaborados normas 
e saberes para disciplinar o comportamento feminino. (GAMA, 2006, p. 
100). 
 

Com uma predominância da religião católica nos assuntos da sociedade e com os 

poderes públicos querendo organizá-la, a postura social das mulheres torna-se o ponto inicial 

para conquistar a cidade “civilizada”. 

Através dos meios de comunicação, principalmente jornais3, a Diocese conseguia 

propagar seus discursos moralizantes e, consequentemente, induzir as pessoas a praticarem 

condutas consideradas adequadas por ela. Essa visão idealizada da mulher, entretanto, não 

pertencia só ao Crato. Isso decorria, como já vimos, de um processo histórico que ao longo do 

tempo só reforçou a condição submissa que a mulher se encontrava.  

Sobre este aspecto, Lisly (2006) em sua obra História e Gênero, lembra-nos de que as 

mulheres estavam tentando desde o início do século passado, demostrar que elas eram apenas 

diferentes dos homens, mas não desiguais. Sendo atuantes na sociedade, poderiam 

                                                           
3 Como no jornal “A Ação”, fundado em 1939 pela Diocese de Crato.  
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desempenhar papeis sociais iguais – guardando as devidas particularidades –, ao sexo 

masculino. 

Voltando ao cenário da presente pesquisa, os assuntos religiosos da cidade do Crato 

estavam em sintonia com as do poder administrativo. Em 1903, por exemplo, a diocese da 

referida urbe funda um espaço educacional cuja finalidade, principal, era propagar os 

ensinamentos da religião católica.  

Expressando a maior satisfação com o feito, os párocos informam aos habitantes, 

através de uma publicação no Jornal Cidade do Crato, a criação do Gymnasio Cratense. 

“Assim foi aberto em nosso meio um novo estabelecimento de instrução onde a mocidade 

poderá colher as mimosas flores da sciencia dando homens fortes à Religião e a patria4”. 

O Crato, em meados do século passado, viu a chegada da modernidade. Os elementos 

que caracterizavam este novo momento, como o cinema e a moda, representavam para a 

Igreja Católica uma ameaça à ordem vigente. No jornal A Ação, por exemplo, a diocese 

expressa sua insatisfação com as mudanças que estavam ocorrendo nos hábitos dos jovens, 

quando diz que “[...] Os menores passam mais tempo no cinema do que na Igreja, recebendo a 

influência nefasta da cinematografia indecorosa”.5   

Podemos interpretar essa posição tomada por os representantes da Igreja Católica em 

relação às transformações ocorridas nos hábitos dos jovens, a partir do que Foucault 

denomina de Ritual (2011). A produção do discurso impõe padrões de conduta para aqueles 

que o pronunciam. Assim, o discurso está envolvido em uma rede mais complexa do que ele 

apresenta em um primeiro instante: 

 

O ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam 
[...]. Os discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte também, 
políticos não podem ser dissociados dessa prática de um ritual que determina 
para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e 
papéis preestabelecidos (FOUCAULT, 2011, p. 39). 
 

 Ao definir padrões de posturas sociais para a população e, particularmente, para as 

mulheres, o poder público juntamente com a Igreja, utilizava o judiciário para colocar em 

prática os seus objetivos. Em alguns processos criminais, por exemplo, a ré era previamente 

descrita como sendo consumidora de aguardente, ou geralmente, que pertencia ao meretrício. 

Foi o que aconteceu em um processo de Lesão corporal de 19306, onde algumas testemunhas 

                                                           
4 Jornal Cidade do Crato, Crato, n. 65, 1903. 
5 Jornal A Ação, Crato, 1957, n. 809, p. 4. 
6 Processo-crime de Lesão Corporal, CEDOC, 1930, Caixa – V; Pasta 61. 
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deixaram claro que tanto a acusada quanto a ofendida pertenciam ao mundo do meretrício, 

como está demostrado no depoimento de José de Mello Fernandes ao dizer que “não conhece 

os precedentes de ambas, sabendo apenas que ambas são meretrizes”.  

Ou também poderia, algumas vezes, acontecer o inverso, como em um caso de 

homicídio7, onde a ré Joanna Gomes Duarte estava sendo acusada de matar o seu marido 

Olímpio Leandro de Sousa. A maioria dos depoentes deixa evidente “que tanto a ré como a 

vítima eram pessoas de boa conduta e que não bebiam aguardente”.8 

Consumir aguardente ou pertencer ao meretrício, estes eram alguns dos fatores que 

distinguiam as pessoas “boas” das que não eram bem vistas pela sociedade, uma vez que não 

se enquadravam nem na exigência da Igreja, pois esta repudia esses elementos apresentados, e 

nem às regras postas pelas autoridades legais, uma vez que as infringem.  

Essa concepção sobre a moral dos indivíduos e, em particular, das mulheres fazia parte 

também, de um novo momento que a própria formulação das leis estava passando. Com o 

advento da modernidade, a ciência médica ganha grande importância nos assuntos pertinentes 

à vida em sociedade.  

O judiciário encontra nos discursos dos higienistas, já a partir do século XIX, a 

justificação para às novas exigências que estavam surgindo na sociedade – em virtude da 

modernidade, da nova classe que estava emergindo, a burguesa. Em um discurso de verdade, 

como bem salientou Foucault (1996) esses conhecimentos científicos – se assim podemos 

chamar – garantiriam a veracidade do sistema penal, assim como a sua aceitação no meio 

social: 

 
No Brasil, a higienização da família progrediu em relação direta com o 
desenvolvimento urbano [...]. A tarefa dos higienistas era a de converter os 
sujeitos à nova ordem urbana. Ordem estranha ao antigo modo de viver 
colonial que, a todo momento, a repelia e procurava deter seu progresso. 
Esta ordem, contudo, precisava ser aceita, pois dela dependia a prosperidade 
das elites e o progresso do Estado (COSTA, 2004, p.36). 

  
Buscando a consolidação de um novo modelo de vida cuja marca principal era a 

“civilidade”, os responsáveis pela manutenção da ordem tentavam articular a introdução 

desses novos hábitos sociais. As mulheres foram postas, portanto, como peças-chave para a 

afirmação desses ideais.  

                                                           
7 Processo-crime de Homicídio, CEDOC, 1933, caixa – IV; pasta 40. 
8 Depoimento dado por José Amaro Barbosa em 1933 durante o julgamento do referido processo.   
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Além de possuírem, agora, essa missão, elas ainda permaneceram com os deveres 

“naturais” de seu sexo. É o que nos mostra uma publicação direcionada às jovens, no jornal A 

Ação: “E então, deixarás os pés da virgem, com a coragem dos fortes, com o fervor das almas 

grandes e generosas, pronto a seguir tudo o que é bom e renunciar ao que é nocivo à tua alma 

[...]”.9 

Com o título “Jovem! Maria Santíssima é teu espelho! ”, os religiosos tentavam 

através do periódico citado, lembrar que o sexo feminino deveria seguir o exemplo da Virgem 

Maria, tornando-se com isso, uma mãe, mulher, esposa e dona de casa dedicada às funções 

que lhe pertencem: a de zeladora do lar. 

Pode-se captar nas entre linhas desses discursos colocados à disposição da população 

cratense, uma criação de como seria a postura correta da mulher, qual a sua finalidade para 

sociedade, e a sua posição na mesma. Adentrando no campo da representação estudado por 

Chartier (1990) vemos que as autoridades tanto do setor religioso quanto do poder público, 

produzem uma imagem, uma representação sobre o ser feminino, uma vez que estes 

selecionam o que deve ser transmitido sobre a mesma.  

A partir da concepção que cada instituição tem sobre o que considera adequado sobre 

a figura feminina, é que as verdades de cada qual vão ser transmitidas para a sociedade. Ou 

seja, essas representações criadas para as mulheres como, por exemplo, mães e donas de casas 

dedicadas, são justificadas através de uma personagem religiosa. Portanto, o discurso fora 

direcionado para esse fim. Pois como demostrado anteriormente, os que falam têm uma 

função preestabelecida no discurso.    

 

 

2. Uma análise sobre a criminalidade feminina (1919 e 1933) 

 

A emancipação feminina ocorrida no início do século XX propicia novos espaços de 

convívio e mesmo de certa liberdade social às mulheres. Refletindo em novas formas de agir e 

pensar, elas adquirem outras funções, como a de trabalhar fora do lar ou mesmo melhorar sua 

lida doméstica com a inserção das tecnologias. Porém, isso não as impedem de sofrerem com 

as representações que a sociedade lhe impõe.  

Expressões como mãe, esposa dedicada ao marido e aos filhos serão recorrentes ainda 

neste período abordado. Adentrando no universo dos crimes cometidos por mulheres na 
                                                           
9 Jornal A Ação, Crato, 1956, n. 763, p. 2. 
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cidade do Crato, analisarei dois processos neste capítulo. Ambos são de caráter mais grave, 

pois são crimes contra a vida.  

O primeiro é referente ao crime de Infanticídio10. O crime acontecera em três de 

janeiro de 1919 por volta das 4 horas da madrugada, no sítio Baixio, onde a denunciada 

residia. Maria Josepha da Conceição fora indiciada por tentar matar seu filho ao nascer, não 

conseguindo no momento, o mesmo veio a óbito oito dias depois. Segundo o exame 

cadavérico, a criança possuía um ferimento no pescoço provocado por um cordão.  

De acordo com o processo, a acusada teria escondido de seu irmão Victorino da Silva 

– e das outras pessoas, também – a gravidez. Este por sua vez, ouvindo o choro da criança 

teria pedido para que ela não praticasse o crime: “Não mates a criança”. Uma das testemunhas 

ao se referir à ré diz: “[...] que a acusada desde 1915 mora em companhia do seu irmão e por 

ele testemunha e as pessoas ali residentes, era a mesma acusada tida como moça; que não 

notava a gravidez da acusada porque esta trazia o ventre atado por dois panos [...]”.11 

Pode-se a partir das falas apresentadas, notar alguns fatores que formam o discurso 

que permeia os envolvidos no processo apresentado. O primeiro seria a honra da acusada, na 

qual ainda era considerada “moça” pelo depoente e as demais vizinhas. A instituição familiar 

era muito importante para a “valorização” da figura feminina. “A honra da mulher constitui-se 

em um conceito sexualmente localizado do qual o homem é o legitimador, uma vez que a 

honra é atribuída pela ausência do homem, através da virgindade, ou pela presença masculina 

no casamento” (PRIORE, 2013, p. 389). 

Toda a sociedade estava empenhada em preservar essa representação das mulheres, no 

qual elas teriam de se casar para garantir uma boa reputação. Assim, o enlace matrimonial 

torna-se de extrema importância. Para assegurar a eficácia do casamento e a boa escolha dos 

cônjuges, muitas vezes, os responsáveis pelas mulheres acabavam por escolher os seus 

pretendentes.  

Descrevendo essa prática na cidade do Crato, em meados do século XIX, o viajante 

inglês Gardner relata que “é bem raro aqui que as moças das famílias respeitáveis tenham 

liberdade de escolher maridos por si mesmas; são os pais que incumbem dos arranjos em tais 

casos” (GARDNER apud COSTA, 2004, p. 216). Nesse sentido, entende-se pelo depoimento 

de Jacyntho, que a honra da acusada era colocada como algo a ser zelado, e que por isso ela 

tivera medo, talvez, de mostrar a “barriga”.  

                                                           
10 Segundo o dicionário Aurélio, Assassínio de recém-nascido ou de criança. Ibid. 
11 Depoimento de Jacyntho Ferreira da Silva durante o referido processo. 
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Durante o processo não fora mencionado o possível pai da criança, o que dera a 

entender que a acusada viria a ser mãe solteira. Outra questão que poderia, possivelmente, ter 

levado Josepha a cometer tal crime, uma vez que ela não seria bem vista socialmente. “Mães 

solteiras e concubinas eram, igualmente, alvos do preconceito por estarem à margem do 

esquema de organização familiar burguês, concebido como universal” (SILVA apud 

PRIORE, 2013, p. 379-380).  

Como visto anteriormente, as mulheres foram colocadas ao longo da história, como 

responsáveis por determinada função, particularmente na instituição familiar, o que acabara 

refletindo e originando representações para a mesma, das quais se destaca o de ser mãe. Esse 

papel fora por muito tempo, o mais importante a ser desempenhado pelo sexo feminino. “A 

maternidade era vista como a verdadeira essência da mulher, inscrita em sua própria natureza” 

(PRIORE, 2013, p. 338).  

Com o sistema patriarcal, onde o homem predominava, as mulheres desempenhavam 

funções estabelecidas pelo o mesmo; depois com o advento do saber médico, elas se 

submetem aos discursos dos higienistas, tornando-se a mãe-higiênica. Apesar da emancipação 

que as mulheres adquirem em fins do século XIX e início do XX, a ligação da figura feminina 

ao ideal de mãe, ganha novamente força.  Imbuídas da missão de educar os filhos, elas são 

recolocadas como ponto necessário para a estruturação familiar e, consequentemente, para o 

bem-estar social.  

Desse modo, o crime de Infanticídio – onde a própria mãe é acusada de matar seu filho 

– sai dos padrões estabelecidos pelos saberes jurídico e médico. Em muitos casos, às mulheres 

são colocadas como loucas ou com problemas mentais, pois segundo alguns estudos12 sua 

anatomia por si só, já as levaria a desenvolver tais doenças. E que, portanto, “[...] o parto e 

pós-parto seriam vistos como momentos extremamente propícios ao aparecimento ou à 

manifestação de tais distúrbios” (PRIORE, 2013, p. 336).  

Atribuía-se à maternidade, também, a cura para todos esses males, dos quais só se 

libertariam as mulheres que cumprissem seu dever “natural” de ser mãe. Interpreta-se a partir 

destas colocações, que o crime analisado anda em contramão com as ideias do período em 

questão, uma vez que a denunciada não se importou segundo o processo, com sua gravidez, 

escondendo-a. 

                                                           
12 Ver “Psiquiatria e feminilidade”, DEL PRIORE, Mary (org.), História das mulheres no Brasil. 10. Ed., 2° 
reimpressão – São Paulo: Contexto, 2013. 
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Ao final, a ré fora absolvida das acusações, pois o júri entendeu que ela “ao dar à luz a 

uma criança do sexo masculino, não fez nesta os ferimentos que disseram o exame cadavérico 

de fº de cujo ferimentos resultou a morte do mesmo recém-nascido”. Pode-se entender que o 

júri não responsabilizou a ré por acreditar que ela não praticaria tal ato contra seu próprio 

filho. Ou seja, à ideia de mãe dedicada aos filhos ainda persistia entre os envolvidos. Fato 

comprovador do discurso que permeava a sociedade estudada.   

No processo de Homicídio, ocorrido em 1933, a denunciada relata:  

 
Que era casada religiosamente com Olímpio Leandro de Sousa, e então ela 
acusada teve diversas notícias de que o mesmo vivia roubando as roçadas de 
mandioca dos vizinhos, e que também tinha sido pegado quebrando um baú 
pertencente a Maria Israel, residente no mesmo sítio, com o fim de roubar o 
que existia dentro do referido baú; que diante do que ela acusada acabara de 
saber, e quando a vítima regressou a casa ela acusada foi aconselhá-lo para 
não proceder daquela forma; tendo Olímpio Leandro de Sousa se zangado 
marchando para ela acusada empunhando seu facão para lhe acertar, tendo 
ainda recebido um [–] de facão, que diante disto ela acusada pegando sua 
pistola de fogo central calibre trinta e dois (32), que pressionou e com a 
mesma arriscou, alvejando o seu agressor, detonando um tiro que foi atingir 
a vítima na região próxima do olho esquerdo; que como é natural ela acusada 
as vezes discutia com a vítima (seu marido) discussões estas devido o 
costume que a mesma vítima tinha de roubar pois a mesma é afeita a esse 
vício [...]13  

 
A ré é Joana Gomes Duarte, de 32 anos de idade, natural do Estado do Ceará, presta 

serviços domésticos, sabe ler e escrever. Acusada de matar seu marido Olímpio Leandro de 

Sousa, a denunciada foge à regra, pois em geral são as mulheres que sofrem tais violências, ou 

seja, são os homens que possuem um histórico de agressões contra elas.   

Analisando os crimes da paixão no início do século XX, Martha de Abreu retrata 

como as vítimas, no caso, as mulheres, eram representadas durante os julgamentos. Utilizando 

processos criminais de estupro, atentado ao pudor e raptos ocorridos em Rio de Janeiro, a 

autora mostra como os saberes médicos e jurídicos viam o sexo feminino.  

Apesar de serem vítimas, elas eram tratadas durante os processos, segundo Abreu 

como suspeitas, sendo investigados primeiro as suas condutas e depois se elas com isso 

facilitaram a violência que sofreram. “A transformação da ofendida em possível culpada 

correspondia à posição da mulher como principal alvo da política sexual: sua conduta tornou-

se objeto de conhecimento científico (médico e jurídico) e construíram-se verdades universais 

em relação a ela” (ESTEVES, 1989, p. 41). 

                                                           
13 Ibid. 
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Como salienta Foucault (1999), no final do século XIX a noção de direito penal 

modifica-se alterando os mecanismos de controle social. O poder judiciário agora analisa não 

só o crime em si, mas os elementos presentes no comportamento dos envolvidos.  Para isso, 

ele incorpora outros saberes à justiça, “como a polícia e toda uma rede de instituições de 

vigilância e de correção – a polícia para a vigilância, as instituições psicológicas, 

psiquiátricas, criminológicas, médicas, pedagógicas para a correção” (FOUCAULT, 1979, p. 

86). 

O autor classifica essa fase como a sociedade disciplinar, onde há uma forte 

preocupação com o controle social. Neste universo, o poder exercido pela medicina ganhará 

destaque, “os médicos apresentavam-se como um dos segmentos da intelectualidade que se 

empenhavam na tarefa de ordenar aquilo que era visto como desordem, transformando a 

cidade num espaço civilizado” (ENGEL, 1989, p. 39). 

Nesse sentido, no crime de homicídio, onde a figura feminina é a protagonista, as 

atenções estavam voltadas para sua conduta social e a da vítima, em segundo plano. Expondo 

sua opinião sobre o ocorrido, uma das testemunhas diz que “a denunciada sempre teve boa 

conduta, ao contrário do morto14”.  

Concordando com essa visão, a testemunha José Amaro Barbosa, de 32 anos de idade, 

natural do Estado de Pernambuco, agricultor, sabe assinar o nome, diz que a acusada “tinha 

razão em discutir, porque seu marido era um ‘gatuno15’”.  

Contrário a essas opiniões, Francisco Teófilo, de 53 anos de idade, solteiro, agricultor, 

natural do Estado de Pernambuco, residente no sítio Serra do Juá, analfabeto, diz que a 

acusada “sempre prometeu atirar em quem bolisse com ela”, dizendo a uma vizinha, segundo 

ele, que “ainda mataria seu marido”16.  

Esses depoimentos mostram a divergência quanto à atitude da acusada. As duas 

primeiras testemunhas dizem que ela estava certa em discutir com a vítima, supondo-se, 

então, que o crime seria uma consequência do mau comportamento de Olímpio, uma vez que 

este era “gatuno”. Já no último depoimento, verifica-se que a ré teria uma tendência à 

violência, já havendo, até, premeditado o crime do qual estava sendo acusada, “ainda mataria 

o seu marido”. 

Ao final, a acusação alegou que o crime fora cometido por motivo frívolo e que fora 

planejado, sendo condenada a cumprir na cadeia pública de Fortaleza, a forma de doze anos e 
                                                           
14 Depoimento dado por José Ferreira Pinto durante o referido processo.  
15 Aquele que furta; ladrão.  
16 Depoimento fornecido pelo o mesmo durante o referido processo. 
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três meses de prisão simples. A ré apelou em 1940 e o processo foi arquivado e reaberto no 

mesmo ano. Segundo a defesa, ela estava louca “por muitas vezes ela teve que ser acorrentada 

na prisão” e que provavelmente ela cometeu o crime no momento de loucura. A ré foi liberta 

em 1943.  

A partir desses dois processos analisados e dos demais citados durante todo o trabalho, 

pode-se notar que os crimes cometidos por mulheres na cidade do Crato no início do século 

XX, não era uma coisa tão rara. E mais ainda, que as mulheres não estavam mais aceitando 

uma posição submissa em relação aos seus parceiros ou à sociedade. Ou mesmo, que papéis 

antes estabelecidos e reinvocados no início do século não garantiram por completo sua 

subserviência ao modelo estabelecido para as mesmas. 
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