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Nua, mas para o amor não cabe pejoNua, mas para o amor não cabe pejoNua, mas para o amor não cabe pejoNua, mas para o amor não cabe pejo    
Na minha a sua boca eu comprimia,Na minha a sua boca eu comprimia,Na minha a sua boca eu comprimia,Na minha a sua boca eu comprimia,    

E, em frêmitos carnais, ela dizia:E, em frêmitos carnais, ela dizia:E, em frêmitos carnais, ela dizia:E, em frêmitos carnais, ela dizia:    
Mais abaixo, meu bem, quero o teu beijo!Mais abaixo, meu bem, quero o teu beijo!Mais abaixo, meu bem, quero o teu beijo!Mais abaixo, meu bem, quero o teu beijo!    

Na inconsciência bruta do meu desejo Na inconsciência bruta do meu desejo Na inconsciência bruta do meu desejo Na inconsciência bruta do meu desejo     
Fremente, a minha boca obedeciaFremente, a minha boca obedeciaFremente, a minha boca obedeciaFremente, a minha boca obedecia    

E os seus seios, tão rígidos E os seus seios, tão rígidos E os seus seios, tão rígidos E os seus seios, tão rígidos mordia,mordia,mordia,mordia,    
FazendoFazendoFazendoFazendo----a arrepiar em doce arpejo.a arrepiar em doce arpejo.a arrepiar em doce arpejo.a arrepiar em doce arpejo.    

Em suspiros de gozos infinitos Em suspiros de gozos infinitos Em suspiros de gozos infinitos Em suspiros de gozos infinitos     
DisseDisseDisseDisse----me ela, ainda quase em grito:me ela, ainda quase em grito:me ela, ainda quase em grito:me ela, ainda quase em grito:    

Mais abaixo, meu bem!? Num frenesiMais abaixo, meu bem!? Num frenesiMais abaixo, meu bem!? Num frenesiMais abaixo, meu bem!? Num frenesi    
No seu ventre pousei a minha bocaNo seu ventre pousei a minha bocaNo seu ventre pousei a minha bocaNo seu ventre pousei a minha boca    

Mais abaixo, meu bem! Disse ela, louca,Mais abaixo, meu bem! Disse ela, louca,Mais abaixo, meu bem! Disse ela, louca,Mais abaixo, meu bem! Disse ela, louca,    
Moralistas, perdoai! Obedeci...Moralistas, perdoai! Obedeci...Moralistas, perdoai! Obedeci...Moralistas, perdoai! Obedeci...    

    
OlaOlaOlaOlavo Bilacvo Bilacvo Bilacvo Bilac    
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RESUMO 

Mulheres, subjetividades, experimentações. Esse trabalho caminha pela análise das 
relações de gênero, sexualidade, corpo e subjetividades, delimitando como enfoque 
precípuo desnaturalizar as representações de feminilidade e masculinidade e a 
subjetividade modelizada pelos discursos normativos, ao mostrar sua 
transcendência com base na multiplicidade de experiências, desejos e modos de 
vida entrelaçados por homens e mulheres da sociedade caicoense, entre as 
décadas de 1900 a 1945, em Caicó/RN. Para isso, adotou-se uma metodologia 
dialógica entre as referências bibliográficas, teóricas e as fontes, as quais se 
constituíram em artigos do Jornal das Moças; processos-crime de defloramentos, 
abortos, infanticídios e lesões corporais; fontes iconográficas e memórias de 
caicoenses que viveram na cidade de Caicó/RN durante o recorte temporal 
trabalhado. Por meio dessas fontes, esse trabalho analisa a construção discursiva 
do feminino pela Justiça e Jornal das Moças que centrados nos discursos higienistas 
e normalizadores difundiram estereótipos de feminilidade e masculinidade, as quais 
acabaram por universalizar as experiências femininas em polaridades e oposições 
binárias em relação ao masculino, delineando-as enquanto assexuadas, irracionais, 
anestesiadas para o prazer e biologicamente destinadas ao lar, moldando 
subjetividades que não criava saídas para os processos de singularização. Essas 
polaridades, efeitos das práticas reguladoras da sexualidade e do gênero, 
naturalizaram e legitimaram as representações de namoro, maternidade e honra que 
embora tenham sido incorporados – não passivamente! – por homens e mulheres na 
construção da subjetividade, ainda assim não se sustentaram diante da realidade 
sócio-cultural e econômica das camadas mais populares. Assim, nesse trabalho 
emerge uma multiplicidade de mulheres que entrelaçaram relações amorosas 
informais, mantiveram relações pré-maritais, trabalharam fora de casa, 
estabeleceram múltiplos arranjos familiares e redes de ajuda, foram mães solteiras 
sem necessariamente serem consideradas mulheres desonradas pelo seu grupo 
social, constituíram contratos matrimonias sem centrarem-se no casamento civil, 
utilizaram “beberagens” para fazer “vir às regras”, constituindo múltiplas formas de 
vivências e experimentações. Essas experiências subjetivas femininas possibilitaram 
perceber que as representações acerca do corpo, sexualidade, namoro, 
maternidade e honra dessas mulheres se constituíram enquanto moleculares e 
particulares. Foram os afetos não-ditos das sexualidades femininas que 
possibilitaram analisar a construção de subjetividades singulares como um processo 
aberto, contínuo, ativo, produzindo novos territórios, formas de vida e cartografias do 
desejo. 

Palavras-chave: Mulheres. Subjetividades. Corpo. Sexualidade. Representações de 
gêneros.  
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ABSTRACT 

Women, subjectiveness, experimentations. This paper walks through gender, 
sexuality, body and subjectivity, bounding as the focus denaturalize the 
representations of womanlinessstaff and manliness and the modeled subjectivity by 
normative discusses that shows the transcendency based on multiplicities of 
experiences, wishes and life way wattled by men and women from the Caicó City’s 
society in the decades from 1900 to 1945. For this, it was adopted a dialogic 
methodology inlcluding bibliographic and theorist references as well as sources like 
articles from Jornal das Moças (Lady’s Journal); defloration’s crime processes, 
abortion, infanticide and body lesions; iconographic sources and Caicó citizen 
memories in the period commented. Based on that sources, this work analyze the 
discursive construction of feminine through Justice and Jornal das Moças that paved 
by sanitarian, normalizing and moralizing discourses has spread clichés and 
stereotypes of womanlinessstaff and manliness, which has resulted by to universalize 
the experiences feminines in polarities and binary oppositions regarding to 
manliness, it has delineated them as asexual, irrational, anesthesiaed for pleasure 
and biologically meant to home activities modeling subjectivities that did not create 
ways for the singularization processes. This polarities, effects of sexual regulatory 
practices and gender legitimate the representations of courtship, maternity and 
honor, that although it has been incorporated – not passivant – on the building of the 
poor men and women subjectivity, it did not support itself in view of socio-cultural and 
economic reality of the poorest society side. Therefore, on this work emerge a 
plurality of women who has transited past the public sphere, who interlaced amorous 
informal relationships, who has kept relationships before the marriage, who has 
established multiples familiar arrangements and helpful networks, who was single 
mothers without being considered dishonored women by social groups, who made 
matrimonial agreements without the rules of a formal civil marriage, who made use of 
beverageey to provoke the menstruation constituting multiples ways to experiment 
the life. This subjective feminine experimentations turned it possible to notice that 
representations concerning about the body, sexuality, date, maternity and honor of 
this women has constituted itself while molecularies and particulares . It was the 
affection not commented of the feminine sexuality that turned it possible to analyze 
the construction of singular subjectivities as a opened process, continuous, active, 
begetting new lands, life ways and wishes’ cartographies. 

Key-words: Gender Representations; Sexuality; Subjectivities; Experiences; Women. 
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As primeiras linhas dessa cartografia textual passam a ser tecidas. Múltiplas 

vivências emergiram pelas histórias, práticas sociais e casos de defloramento, aqui 

narrados e analisados, delimitando o objeto de estudo dessa pesquisa: mulheres e 

experiências subjetivas. É a partir da análise relacional do gênero que esse trabalho 

objetiva desnaturalizar as essências e “naturezas” que circunscrevem o feminino em 

modelos homogeneizantes, de forma a visualizar as mulheres enquanto produtoras 

de subjetividades. Nessa perspectiva, pode-se observar, a partir dos casos de 

defloramento, como o que se segue, a emergência de “n” experimentações e 

expressões de desejos entre homens e mulheres caicoenses. 

Março de 1929. Os dias transcorriam aparentemente normais. 

Provavelmente foi entre os espaços da casa/rua e os de sociabilidade que Laurinda 

Rosa1, 20 anos, solteira e doméstica, cresceu aprendendo “lições” de moralidade, 

valores e condutas que seriam “naturais” ao seu sexo, e, possivelmente, ajudando 

sua mãe nas tarefas diárias e nos serviços realizados para terceiros, uma estratégia 

de sobrevivência que se tornava comum entre as camadas mais populares 

caicoense.  

Quando Laurinda Rosa entrou na fase de adolescência, passou a divertir-se 

em bailes e sambas com mais assiduidade, dançando, encantando, fazendo novas 

amizades e entrelaçando namoricos2 passageiros. Entre os namoricos3 contraídos, 

Laurinda Rosa, aos 16 anos, conheceu Amâncio Pontes, 29 anos, casado, 

agricultor, surgindo entre eles uma simpatia4 que lhes motivou a marcarem vários 

encontros balizados pelo segredo; por troca de olhares e gestos sempre comedidos. 

A relação caminhava pela esfera dos afetos não-ditos. 

De acordo com o depoimento da vítima, certo dia, eles combinaram que 

Amâncio, aproveitando que a mãe de Laurinda estaria dormindo, dirigir-se-ia a 

residência dela por volta das 23:00h, para ali se encontrarem, podendo usar o 

espaço da casa para conversarem mais intimamente. Na hora marcada, Amâncio e 

Laurinda encontraram-se e entre beijos e carícias, ele a convidou para manterem 

                                                
1 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa 1929. Ano 1929. 
2 Termo recorrente nos discursos orais e jurídicos para se referirem aos namoros entre jovens que 
não eram reconhecidos enquanto relações formalizadas diante da família, ou seja, relacionamentos 
sem compromisso algum ou que se passavam às escondidas. 
3 As palavras grifadas no decorrer da descrição de um processo criminal são termos extraídos da 
própria fonte, conservando-se a grafia original. 
4 Termo recorrente nos discursos orais e jurídicos para se referirem ao sentimento amoroso entre 
jovens. 
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relações sexuais, tendo ela aceitado amá-lo por ele lhe prometer que se casaria com 

a mesma no civil, pois já era casado eclesiasticamente. 

A relação se estendeu por meses e nesse transcorrer Laurinda engravidou 

dando à luz a uma criança do sexo feminino que veio a óbito dois dias após o parto. 

Segundo a vítima e sua mãe, Amâncio havia lhe prometido a assistência econômica 

necessária durante todo o seu resguardo5 e no que fosse preciso para a educação 

da criança, pois ele assumiria as despesas. Todavia, diante do falecimento da 

menina, Amâncio abandonou Laurinda, levando a mãe da menor a registrar queixa 

de defloramento contra ele na Delegacia de Polícia de Caicó, mesmo já tendo 

decorrido meses do fato.  

Diante da inexistência de provas que caracterizassem o crime de sedução e 

defloramento, a Justiça julgou o processo nulo desde seu princípio.  

Processos de crimes sexuais tornaram-se recorrentes entre as décadas de 

1900 e 1945 na sociedade caicoense. Para o pesquisador, a importância de um 

processo criminal como o descrito, acima, nos estudos das práticas culturais e 

representações, não se minimiza a análise das valorações de honra, mas perpassa 

minuciosamente por esferas como o trabalho, comportamentos, valores, condutas, 

relações sociais e amorosas, práticas cotidianas, redes de ajuda estabelecidas; bem 

como possibilita analisar as multiplicidades de modos de vida que emergem para 

além dos estereótipos que circundam o corpo e a sexualidade feminina desde a 

Antiguidade (COLLING, 2004).  

Ademais, acredita-se que os processos criminais – mesmo encontrando-se 

perpassados de filtros intermediários que acabam por deformar os valores, crenças 

e comportamentos populares (GINZBURG, C., 2000) – se constituem nas vias pelas 

quais os pesquisadores tem acesso às representações, valores e cosmologia das 

camadas consideradas populares. Como bem coloca Darton (1996), o trabalho dos 

pesquisadores é estudar a maneira como as pessoas tidas como comuns pensavam 

e entendiam o mundo e como o expressavam em seus comportamentos.  

Nesse ponto, captar a alteridade, tomar consciência que se está trabalhando 

com sujeitos sociais que pensavam diferentemente dos pesquisadores e relativizar a 

partir de análise metodológica no campo do relacional, tornam-se ferramentas 

                                                
5 Expressão popular recorrente nos discursos jurídicos e nos depoimentos orais para referir-se ao 
período pós-parto, no qual a mulher precisa manter determinados cuidados, a exemplo de não 
transportar peso ou ingerir comidas consideradas ofensivas. 
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fundamentais para se olhar não para a cultura imposta às camadas populares, mas 

para a cultura por eles produzida (BOSI, A., 1987).

Entretanto, por a análise do universo dos homens e mulheres envolvidos em 

processos criminais consiste em um trabalho meticuloso, é necessário deixar claro 

ao leitor que não é objetivo dessa dissertação apresentar-se como “o” discurso da 

época, nem afirmá-lo como “a” verdade, mas constituindo-a em uma posição atual

dos discursos, pois se reconhece que “as posições se alteram com alguma rapidez 

em relação ao conhecimento histórico” (REIS, J., 2003, p. 148), de forma a despertar 

reflexões para além dela. Está-se partindo de uma análise dialógica e reflexiva que 

pretende estudar as experiências cotidianas dos sujeitos sociais em foco. 

Mesmo perceptíveis nas entrelinhas dos processos criminais, essas 

experiências foram silenciadas em nome de modelos homogeneizantes que 

enquadravam singularidades em padrões estáticos, transformando relações de 

gênero em relações hierárquicas e de dominação. Percebe-se, desse modo, que 

mesmo diante da contribuição das produções feministas na área dos estudos de 

gênero, os papéis de gênero ainda tendem a ser pensados pelas instâncias 

pedagógicas6 por meio de reificações naturalizadas que não possibilitam e nem 

reconhecem a constituição de novos territórios, sensibilidades e modos de vida. 

Assim, homens e mulheres têm sido, muitas vezes, pensados a partir de 

categorias como “macho” e “fêmea” que legitimam o “natural” como proveniente do 

sexo (fixo), ao reificar a contracepção, a maternidade, a educação dos filhos e a 

manutenção da honra familiar em responsabilidades femininas. É em contraposição 

a essa concepção estática do gênero enquanto “natural” e fixo que, atualmente, 

diversas produções feministas colocaram esse conceito em questão, inserindo-o em 

um processo de desconstrução (PISCITELLI, 1996).  

A partir de Flax (1991), afirma-se que não se pode mais pensar o gênero 

como um fato simples e “natural”, mas como uma categoria socialmente construída 

que somente pode ser entendida se os significados de feminino e masculino forem 

analisados dentro de conexões contextuais, culturais e históricas, por ser ele uma 

categoria relacional. Ademais, se o gênero não é uma categoria “natural”, pode-se 

                                                
6 Sempre que esse trabalho se remeter ao termo “instâncias pedagógicas” estará pensado nas 
estruturas, a exemplo dos Estados, jornais, a Justiça, famílias, escolas, etc. que atuaram através de 
um papel disciplinador do corpo social e feminino ao veicular e regular papéis de gênero e 
representações de comportamentos e condutas construídos enquanto corretos, nesse contexto sócio-
histórico. 
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afirmar, através de Butler (2003), que ele não decorre do sexo, assim como o desejo 

não deriva dele. 

Desse modo, é a partir da perspectiva analítica e relacional do gênero que 

esse trabalho define seu objeto de estudo: mulheres e múltiplas experiências 

subjetivas. Repudiando-se os modelos universais por eles estarem totalmente 

deslocados das realidades cotidianas dos homens e mulheres envolvidos nos 

processos criminais (FONSECA, 1996), está seguindo-se a perspectiva da 

desnaturalização das representações essencialistas de feminilidade/masculinidade, 

namoro e honra que circundam as mulheres através da suposta “natureza” feminina, 

a qual nega expressividade a qualquer experiência corporal e emocional,    

reduzindo-as a uma expressão da dominação masculina (FLAX, 1991).  

Para se chegar à análise que aqui se está propondo, alguns recortes 

tornaram-se fundamentais diante da amplitude de discussões que as fontes e o tema 

emanaram. O primeiro recorte estabelecido refere-se à temporalidade: as décadas 

de 1900 a 1945. Escolheu-se esse recorte temporal por se caracterizar como um 

período de intensa preocupação com a identidade brasileira e com a moralização da 

sociedade, legitimando-se a Justiça como via de “proteção” da honra familiar e 

feminina, intensificada durante o Estado Novo. Além disso, esse recorte temporal 

possibilita analisar as contradições, permanências e descontinuidades presentes nos 

Códigos Penais de 1889 e de 1940 acerca das representações de gênero, 

honestidade e honra.  

Delimitou-se, ainda, o município de Caicó, localizado na região do Seridó do 

Rio Grande do Norte (Brasil) como espaço e lócus da pesquisa. Conforme Fundação 

José Augusto (1982, p. 42) Caicó abrangia uma vasta extensão territorial através da 

Comarca Judicial, composta pelas vilas de Jucurutu, que se tornou município 

somente em 1935, desmembrando-se de Caicó; Jardim de Piranhas em 1948; São 

Fernando, em 1958, e Timbaúba dos Batistas em 1962.

Esses recortes tornam-se justificáveis diante da necessidade de se trabalhar 

com a oralidade aliada às fontes criminais e jornalísticas. Vale salientar que a 

importância dessa dissertação justifica-se pela não existência de trabalhos 

científicos nem na cidade de Caicó, nem na região do Seridó do Rio Grande do 

Norte que se propunham a desessencializar as representações de gênero e as 

práticas culturais, dando voz às constituições múltiplas de modos de vida e territórios 

de desejo que emanam pelas experiências femininas, principalmente, na primeira 
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metade do século XX, contribuindo para a abertura a novas discussões nessa região 

e para além dela.  

Esse trabalho, no princípio de sua gestação, consistia em uma extensão dos 

estudos desenvolvidos na monografia escrita pela autora durante a graduação em 

História no Centro de Ensino Superior do Seridó (Campus de Caicó), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CERES/UFRN). Todavia, nos 

percalços da análise das fontes – que inicialmente consistiam apenas em processos-

crime de defloramento e artigos do Jornal das Moças – e das instigantes 

interrogações que se apresentavam, novos horizontes foram planados abrindo-se às 

discussões que percorreram por diferentes campos: relações de gênero, memória, 

honra, sexualidade, corpo e subjetividades. Minuciosamente essa dissertação tomou 

rumos distintos de seu projeto inicial, consistindo não mais em analisar as 

dicotomias – a exemplo da mulher seduzida e a sedutora –, mas em se lançar um 

novo olhar que contemplasse a multiplicidade e o questionamento dos dados 

apresentados e não apenas meras constatações.  

Foi nessa perspectiva que se teceu como objetivo geral analisar as múltiplas 

experiências subjetivas femininas e a participação das mulheres na produção de 

suas subjetividades, de forma a desnaturalizar as representações de 

feminilidade/masculinidade tecidas pela Justiça e pelos jornais que essencializaram 

“o” feminino através de categorias biologizantes e homogeneizantes, silenciando as 

alteridades e singularidades. 

Para se chegar à concretização desse objetivo, alguns questionamentos se 

fizeram imprescindíveis no decorrer da pesquisa: Que representações de 

feminilidade/masculinidade, namoro e honra foram veiculadas pelos discursos 

normativos pelo qual se delimitou modos de vida, de sensibilidade, maternidade, 

namoro, casamento e amor a serem seguidos por homens e mulheres no recorte 

temporal analisado? Esses construtos socioculturais e históricos realizar-se-iam em 

sua plenitude entre os homens e mulheres em foco nesse trabalho? Como visualizar 

a pluralidade de leituras, visões de mundo, modos de vida e a construção de novos 

territórios por esses sujeitos sociais emanando a produção de subjetividades 

singulares? 

Esses questionamentos partiram da hipótese que as experiências femininas, 

visíveis nas entrelinhas dos processos-crime estudados, mostravam que, embora os 

discursos jurídicos e jornalísticos construíssem e veiculassem uma subjetividade 
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modelizada, medindo-as, julgando-as e punindo-as por seus atos, as mulheres 

constituíram “n” sexos, “n” experimentações e “n” famílias, nos quais os construtos 

normativos, logicamente, não se aplicavam. Por meio dessa hipótese, a dissertação 

deu seus primeiros passos.  

Foi percebendo as fontes como um documento/monumento, ou seja, uma 

moldagem que é necessária que seja decomposta, desmistificada, desmontada    

(LE GOFF, 1994), que essa dissertação utilizou-as, em sua amplidão. A partir de um 

olhar dialógico, analítico e relacional entre as fontes, o corpo bibliográfico desse 

trabalho enveredou por várias linhas historiográficas e teóricas, não se centralizando 

em um lócus de leitura diante da amplitude de discussões que o mesmo foi 

absorvendo. Dessa forma, a caminhada bibliográfica iniciou-se pelas leituras 

historiográficas sobre Caicó/RN, através de autores como Andrade (2007), Araújo, 

Marcos (2008), Cirne (2004), Dantas (1996), Filho (1988), Macêdo (2005), Morais 

(1999, 2005), precedido de leituras acerca da relação entre memória, esquecimento 

e identidade social, por meio dos conceitos de Bosi, E. (1994), Halbwachs (2004) e 

Pollak (1989, 1992) interagindo com discussões sobre tradição e cultura através de 

Bornheim (1987), Bosi, A. (1992) e Ginzburg, C. (2000). 

As leituras bibliográficas seguiram, ainda, pela linha das relações de gênero 

tecida a partir de autores como Bessa (1994), Flax (1991), Fonseca (1996), Héritier 

(1999), Pedro (1998, 2003), Salem (2004), Segato (1998) entre outros e pelos 

discursos no que se referia aos valores de honra e vergonha através de Bourdieu 

(1965), Peristiany (1965), Pitt-Rivers (1965) e Teixeira (1999). As discussões acerca 

da sexualidade, corpo e subjetividades foram intentadas pelas imprescindíveis 

contribuições de Butler (2003), Deleuze e Guattari (1995, 1996, 1997), Foucault 

(1993, 1997ab, 2002ab), Guattari e Rolnik (2005), Mauss (2003), Ortner (2007ab), 

Swain (2004), entre outros.  

Além do corpo bibliográfico, outras fontes perpassadas de fragmentos de 

memórias escritas e orais se interpenetraram na tessitura dessa cartografia textual, 

na qual a narrativa literária consistiu em um recurso metodológico recorrente, 

conservando os dados apresentados pelos próprios processos-crimes.  

A pesquisa de campo, iniciada em março de 2007, estendeu-se até janeiro 

de 2009. Inicialmente, trabalhava-se apenas com a análise de vinte e cinco 

processos-crime de defloramento – sedução, estupro e rapto. Entretanto, a 

constante necessidade do retorno aos acervos do Laboratório de Documentação 
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Histórica, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (LABORDOC/CERES/UFRN), levou ainda ao exame de três 

processos-crime de aborto, seis de infanticídio, um de suicídio, um de homicídio e 

vinte processos de lesões corporais. Todo o acervo pesquisado é integrante do 

Fundo da Comarca de Caicó e Sub-fundo do 1º Cartório Judiciário, sob a custódia 

do LABORDOC. 

A escolha dos processos-crime pesquisados obedeceu a critérios de 

seleção. Primeiramente, foram escolhidos os processos de defloramento, estupro e 

rapto, observando-se as denúncias iniciadas por alegações de sedução e 

desvirginamento de meninas menores de idade. Em seguida, para se analisar a 

pluralidade de vivências femininas, retornou-se ao campo de pesquisa para 

selecionar processo-crime de delitos cometidos por mulheres, entre eles, 

infanticídios, abortos e lesões corporais. Depois de selecionados, os processos 

foram fotografados, analisados e transcritos.  

Ademais, o acervo iconográfico do projeto de pesquisa “Fotografia e 

Complexidade: Itinerário norte-rio-grandenses” (CERES/UFRN), algumas memórias 

contidas nas crônicas do livro de memórias Rastos Caicoenses e artigos/crônicas do 

Jornal das Moças, constituíram-se em outras fontes de pesquisa desse trabalho. 

Vale ressaltar que O Jornal das Moças constituía-se em um periódico informativo de 

publicação semanal produzido por/para as mulheres da “camada elitista”, o qual 

veiculava notícias sobre Caicó e o Brasil, tratando de condutas, moda, literatura, 

humorismo e críticas sobre a condição feminina na sociedade norte-rio-grandense. 

Sua circulação deu–se entre os anos de 1926 e 1932, embora o LABORDOC 

somente disponha das edições que circularam em 1926.  

Concomitante a essas fontes, a oralidade apresentou-se como uma fonte 

indispensável para a concretização dessa dissertação. Através das memórias, pode-

se aferir os limites da incorporação dos valores considerados dominantes, suas 

ressignificações e a construção de novas subjetividades pelos homens e mulheres 

em estudo, levando-se em consideração suas experiências culturais ao se observar 

quem eram, onde e como moravam, em que trabalhavam, que espaços de 

sociabilidade frequentavam e as relações sociais estabelecidas nesse espaços; 

fatores fundamentais para a seleção dos entrevistados. 

Realizou-se, desse modo, entrevistas com oito mulheres e quatro homens 

caicoenses que residem atualmente no Bairro Paraíba da cidade de Caicó, de uma 



24 

faixa etária entre oitenta e cento e cinco anos de idade. O critério de seleção dos 

entrevistados levou em consideração suas histórias de vida e as experiências 

sociais, culturais e materiais durante a infância e adolescência como: trabalho, 

moradia, divertimentos e relações sociais, bem como o fato de todos terem morado 

no município de Caicó entre 1900 a 1945, visualizando as transformações 

socioculturais e espaciais da cidade nesse período.  

Vale salientar que se optou por conservar a escrita original das fontes e da 

fala dos entrevistados por se entender que correspondem a concepções de mundo e 

expressões culturais que possuem um tempo e espaço histórico próprios. Portanto, 

tanto o corpo bibliográfico, quanto o documental desse trabalho dissertativo 

interpenetram-se levando a percepção de que a sexualidade e o corpo estão 

circunscritos em escritas, falas e experiências distintas, sendo construído pelos 

discursos normativos, mas também pela própria oralidade. A partir das leituras 

realizadas e das fontes analisadas, esse trabalho passou a mapear as cartografias 

representadas nos quatros capítulos que se seguem.   

O I Capitulo, Planando Caicó e os espaços de sociabilidade: mulheres, 

divertimentos e relações sociais, principia de uma análise dos espaços de 

sociabilidade – sambas, bailes, cinemas e a Festa de Sant’Ana – mais incidentes na 

memória dos homens e mulheres entrevistados, como também dos envolvidos nos 

processos-crime de defloramento. Partindo dessa apreciação, analisam-se as 

relações sociais entrelaçadas nesses espaços, o trânsito feminino por eles e a ação 

dos discursos normativos na difusão de comportamentos e condutas consideradas 

“corretas”, na classificação de mulheres e na delimitação de fronteiras simbólicas 

entre os espaços sociáveis ou não para os sujeitos sociais.  

O II capítulo intitulado de E o “feminino” é tecido... Um análise das 

representações de feminilidade e masculinidade nos discursos jurídicos e 

jornalísticos, analisa, a partir das relações entrelaçadas nos espaços de 

sociabilidade, a atuação da Justiça e do Jornal das Moças na produção discursiva e 

veiculação de representações de feminilidade/masculinidade – as quais a 

historiografia classifica de ‘burguês” – e honra, imbuídos em ideais de civilidade, 

modernidade e progresso. Percebe-se, a partir da análise dos discursos jurídicos e 

jornalísticos, que as representações de gênero veiculadas sedimentava-se em uma 

ordem discursiva homogeneizante e biologizante de “ser” mulher (e homem), 

transformando-a em “um” sexo, em relação e oposição ao masculino. Esses 
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discursos naturalizaram a imagem da mulher emotiva, irracional, passiva, 

anestesiada para o prazer e imanentemente maternal, ao silenciar as experiências 

femininas perceptíveis nos próprios processos-crime. 

O III Capítulo, Dos atos moldados às práticas subversivas: um olhar 

para além das representações “dominantes” de feminilidade, parte da análise 

dos processos-crime de defloramentos, abortos, infanticídios e de lesões corporais 

provocadas por mulheres, as quais confirmaram a hipótese da não aplicabilidade das 

representações de gênero veiculadas pelos discursos normativos entre os homens e 

mulheres em estudo, propiciando a visualização dos variados modos de vida, 

sensibilidades e subjetividades que emergiam entre esses sujeitos sociais, ao 

ressignificarem e reconstruírem cotidianamente as leituras acerca das 

representações de namoro e honra por meio das práticas sociais e leituras flexíveis 

e racionalizadas. 

Assim, nesse capítulo, apresentam-se e analisam-se as práticas sociais dos 

homens e mulheres entrevistados e envolvidos em processos criminais, a partir do 

cotidiano, trabalho, sociabilidades, relações sociais e amorosas, emergindo as 

experiências subjetivas femininas.  

O IV Capítulo titulado de E as mulheres falam por si: experiências 

femininas, multiplicidades e subjetividades, traz a análise à experiência subjetiva 

feminina por meio da relação entre virgindade, sexualidade e subjetividade, 

retomando alguns pontos trabalhados nos capítulos anteriores, como virgindade e 

naturalização dos papéis de gênero, por se compreender que esses elementos 

possibilitam analisar a racionalidade e agência feminina nas relações amorosas, 

perceptíveis nas contradições emergentes dos depoimentos de réus, vítimas e 

testemunhas. 

A discussão é construída a partir da análise da influência de elementos 

como a linguagem, a cultura e os discursos polifônicos na produção das 

subjetividades dos sujeitos sociais, em que as mulheres tornam-se partícipes ativas 

nesse processo por meio das performances, ações e das experiências singulares, 

vias pelas quais se torna possível o deslocamento dos papéis de gênero e 

desnaturalização dos clichês de fragilidade, passividade e irracionalidade que lhes 

foram imputadas pelos discursos normativos. Nesse capítulo, emergem as mulheres 

como produtoras de suas subjetividades, ressignificando-as e reconstruindo-as 

cotidianamente. Multiplicidades!  
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É com o olhar sob as singularidades que se percebe a atividade e 

racionalidade de Laurinda Rosa diante das estratégias e performances entrelaçadas 

para a experimentação do desejo, assim como na busca da condenação de Amâncio 

Pires, obrigando-o a cumprir o prometido: pagar as compras que lhe havia 

autorizado a fazer e casar-se com ela, através do casamento civil. 

A partir das linhas até aqui tecidas, essa cartografia textual passa a ganhar 

vida, urdindo novos olhares e discussões. Se as mulheres se colocavam como 

ativas, racionais, resistentes, elas tinham (têm) força suficiente para desenraizar o 

verbo “ser” mulher, através de suas experiências subjetivas. É nesse exercício 

analítico e dialógico que esse trabalho convida o leitor a planá-lo, lê-lo e analisá-lo; 

um exercício que despertará para constituição de outras cartografias e 

subjetividades.  
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1.1 Passeando por Caicó: Uma contextualização espacial e temporal 

Não há como negar que tem sido bem sensível o progresso da 
nossa modesta URBS nesses ultimos tempos. A prova disso se 

encontra nesta ancia crescente de melhoramentos sempre 
novos que se nota dominando o espírito caicóense. Luz 

elétrica, hospital, collegio, jornaes, sociedades operarias e de 
lettras, sports, tudo isto que, indiscutivelmente, significa 

vultuosa acquisição para uma sociedade distante do litoral. 
Caicó realisou e esta realizando sem alarde nem 

manifestações espetaculosas, nem reclame, dentro deste lustro 
que esta para se findar.  

Aliás justiça seja feita, essa anciã de progresso se ha 
evidenciado não so aqui mas em todas cidades do Serido, 

dentre as quais se destaca, pelo grande e justificado zelo, em 
que é tido o serviço de limpeza publica e pela excellencia  da 

sua illuminação eletrica, a vizinha cidade de Jardim do Serido7.  
(DANTAS, 1926, p. 01) 

Na crônica acima, Caicó aparece como uma cidade inserida no projeto de 

modernização brasileiro, o qual atuava medicalizando e normalizando os corpos, 

remodelando o espaço e educando/disciplinando a população. Essa modernização 

espacial, corporal e dos sentidos se expressa nas enumerações dos benefícios 

existentes na cidade veiculadas nas crônicas do Jornal das Moças, sintonizando-a, 

como faz Renato Dantas, acima, com os discursos modernizadores e do progresso 

(ANDRADE, 2007).  

 Caicó é apresentada nos discursos jornalísticos em processo de 

modernização: a UBRS crescia e expandia-se! Através do Jornal das Moças pode-se 

traçar imagético/sinteticamente a cidade de Caicó, apresentada como ícone do 

“progresso” no Seridó do Rio Grande do Norte. Caicó, até 1945, já dispunha de luz 

elétrica fornecida por geradores, de diversões e serviços, a exemplo da Prefeitura 

Municipal, o telégrafo, Mercado Público, Banco Rural de Caicó, duas cadeias 

públicas, coreto, a Praça da Liberdade, Cine-teatro Avenida, Educandário Santa 

Teresinha, Hospital do Seridó, a Festa de Sant’Ana, alguns automóveis etc. Entre as 

novidades, as visitas dos Presidentes da República, Washington Luiz, em agosto 

1926, e Getúlio Vargas, em setembro de 1933, tornaram-se destaques.  

Essas inovações e acontecimentos foram estimados pelo Jornal das Moças

ao inserir Caicó num discurso moralizante e moderno. De acordo com Sevcenko 
                                                
7 DANTAS, Renato. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 6, p. 1, 11 abr. 1926. (Grafia das palavras 
conforme o original). 
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(2001), a modernidade enquanto conceito socioeconômico designa mudanças 

sociais e tecnológicas que alcançaram grande desenvolvimento em fins do século 

XIX: industrialização e urbanização dos complexos citadinos, o rápido aumento 

demográfico, os meios de consumo e a implantação das diversas tecnologias que 

levaram ao desenvolvimento do país.  

Através desse conceito de modernidade8, torna-se perceptível que, em 

contraposição aos discursos do Jornal das Moças, a modernização de Caicó 

desenvolveu-se lentamente, somente acelerando-se nas décadas de 1950 e 1960 

com o desenvolvimento da cotonicultura na região (ARAÚJO, Marcos, 2008). 

Embora a propagação das tecnologias (industriais, educacionais etc.) perpassasse 

timidamente o cotidiano caicoense, não alcançavam um caráter expressivo entre a 

população se comparado a centros urbanos mais desenvolvidos como Recife, São 

Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo.  

Em meio aos discursos acerca de modernidade e modernização, o Jornal 

das Moças difundiu representações de feminilidade/masculinidade através de 

estratificações sociais, apresentando a chamada “camada elitista”9 como 

representante dos valores considerados modernos e civilizados. Em contraposição, 

percebe-se, na sociedade caicoense, uma pluralidade de experiências femininas e a 

existência de diversos núcleos familiares que, ligados por redes de solidariedade, 

adotaram inúmeros mecanismos para suplantar a sobrevivência. Assim, enquanto o 

Jornal das Moças mostrava Caicó como uma cidade que se modernizava com furor, 

as fotografias e a oralidade demonstram os entraves desse desenvolvimento e sua 

lenta execução.  

Vale salientar que o município de Caicó, no recorte de 1900 a 1945, 

abrangia uma ampla extensão territorial habitada, em sua maioria, por famílias 

campestres de coronéis e agregados/trabalhadores, contribuindo para o predomínio 

de habitantes na zona rural, em contraposição, a tímida parcela populacional que 

habitava a esfera urbana, como retrata a tabela 1, que se segue. Dessa forma, “a 

cidade funcionava, por conseguinte, como extensão da propriedade e das famílias 

                                                
8 A modernidade está sendo pensada a partir dos artigos do Jornal das Moças que a “clamavam” 
junto ao progresso.  
9 De acordo com a literatura sobre Caicó e o Seridó do Rio Grande do Norte, percebe-se que essa 
“classe elitista” era composta por coronéis com bens econômicos ligados à produção rural. O Jornal 
das Moças utiliza-se dos termos “elite” ou “classe elitista” para separar hierarquicamente os coronéis 
e suas famílias das camadas mais populares caicoenses.  
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rurais. Não apenas em sua ordenação econômica, arquitetônica e demográfica, mas 

também na regulação jurídica, política e administrativa” (COSTA, 1989, p. 39).   

_________________________________________________________________________ 
Tabela 1 – “Caicó: População urbana e rural”. Fonte: MORAIS, Ione Rodriguez Diniz. 
Desvendando a cidade: Caicó em sua dinâmica espacial. Natal: Editora do Senado, 1999, 
p. 47

Analisando os dados da tabela acima, nota-se que, embora tenha ocorrido 

um minucioso e lento crescimento populacional no perímetro urbano, ele se deu de 

forma retraída entre as quatro décadas estudadas – aumento de 3.715 para 4.636, 

equivalente a 921 pessoas, praticamente inexpressivo em proporção ao êxodo rural 

nesse mesmo período, que atingiu o trânsito de apenas 1.113 pessoas.  

Esse lento crescimento da cidade explica-se pela produção do espaço 

seridoense, primeiramente através da pecuária em fins do século XVII, momento de 

cartografia do espaço seridoense em vilas e cidades e, em seguida, com o 

desenvolvimento da cotonicultura como cultura complementar – fins do século XIX –, 

a qual mantinha as pessoas ligadas à zona rural em busca de melhores condições 

de sobrevivência (MACÊDO, 2005).  

Segundo Morais (2005), entre o final do século XIX e início do XX, ocorreram 

mudanças no perfil produtivo e econômico do Seridó do Rio Grande do Norte que 

passou de pecuarista para agro-pecuarista devido aos altos índices de exportação 

do algodão. A chamada “febre” do algodão mocó, resultante do corte de relações 

dos Estados Unidos com a Inglaterra devido a Guerra de Independência dos 

Estados Unidos e a Guerra de Secessão (1861-1865), permitiu ao Estado do Rio 

Grande do Norte desenvolver ativamente a agricultura como complementar à 

ANOS
POPULAÇÃO 

TOTAL URBANA RURAL 

1910 25.425 3.715 21.710 

1920 25.366 3.950 21.416 

1930 25.350 4.110 21.240 

1940 25.233 4.636 20.597 
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pecuária, embora aos poucos tenha passado a se constituir em uma cultura agro-

exportadora do Seridó e de Caicó, invertendo seu quadro econômico. Em 

consequência desse quadro econômico e político, Caicó, até fins da década de 

1940, constituiu-se como apêndice da economia rural, o que explica o lento 

decréscimo da população rural entre as quatro décadas analisadas. 

Vale salientar que nas três primeiras décadas do século XX, O Seridó do Rio 

Grande do Norte caracterizou-se pelo regime político chamado de coronelismo, em 

que os coronéis assumiram a regulação jurídica, política e administrativa dos 

municípios. Tal influência foi garantida pela centralização econômica da região no 

binômio algodão-gado, que conferiu respaldo político à elite regional (coronéis), 

principalmente a partir da década de 1920, quando o caicoense José Augusto 

Bezerra de Medeiros chegou ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte.   

Em contraposição à grande extensão rural, subdividida em sítios e fazendas 

habitadas pelos coronéis e suas famílias e por moradores/trabalhadores, o espaço 

urbano caicoense10 ainda era pequeno, mas crescia de forma compassada e notória 

através do comércio, como mostram os fragmentos do Jornal O Povo11. De acordo 

com Medeiros Filho (1988), além da feira semanal que ocorria aos sábados, a 

cidade já possuía o Cine-teatro Avenida; várias tipografias, como a Tipografia do 

Povo e a Tipografia de J. Renaud com materiais para cartões de visita, rótulos, 

faturas etc.; o Bazar Artístico, uma loja com especialidade em papéis, miudezas e 

molhados12; a Loja do Braz, com um sortimento de fazendas, miudezas, 

perfumarias, madapalões13, molhados e ferragens; A loja Estrela do Seridó, com 

algodões lisos e trançados trazidos de Natal, couros curtidos, sola e queijos; a Casa 

Apolo, com sortimento de algodões, camisarias, perfumarias, fitas, bicos, enfeites 

para vestido e bebidas alcoólicas; algumas alfaiatarias; oficinas de ferreiro; 

tinturarias; celeiros; sapatarias; caldeiros e cafés, como o Café Comercial e o Café 

Cateretê. 

                                                
10 Embora esse trabalho tenha delimitado como recorte espacial o município de Caicó, é necessário 
ressaltar que quando essa dissertação referir-se ao espaço urbano, estará pensando a partir da 
delimitação de cidade eleita pelo Jornal das Moças e apresentada na oralidade, na qual   
circunscreviam-se, no centro histórico, igreja, comércio, cadeia pública e hospital. 
11 O Jornal O Povo circulou em Caicó entre março de 1889 e setembro de 1892, com edições 
semanais. Fragmentos transcritos destes jornais podem ser encontrados na obra de FILHO, Olavo de 
Medeiros. Caicó cem anos atrás. Brasília: Senado Federal,1988. 
12 Molhados eram as substâncias líquidas como vinhos e azeites vendidos nas chamadas bodegas e 
mercearias. 
13  Madapalão é um tipo de tecido branco de algodão ou lã. 
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A paisagem urbana apresentava um conjunto de casarios com calçadas 
altas, antigos sobrados, praças ajardinadas, alinhadas vivendas e elegantes 
edifícios públicos de linhas arquitetônicas modernas. Dentre os prédios 
públicos, destaque para a Prefeitura Municipal (1890), o Mercado Público 
(1918), o Grupo Escolar Senador Guerra (1925), a Mesa de Rendas (1925) 
e o Hospital do Seridó (1926). Ruas avançavam por novas direções 
espaciais alargando a área urbana da cidade (ARAÚJO, Marta; MEDEIROS, 
2006, p. 194).  

No entanto, através da oralidade, é notório que a cidade parecia mais uma 

extensão das famílias rurais do que um complexo urbano constituído. Assim, relata o 

senhor João Pedro, de 83 anos, que 

o povo do sítio, nesse tempo, era quem era mais rico: tinham casa aqui na 
rua. Vinham a cavalo para a rua e para a Festa de Sant’Ana; carro ainda 
não tinha; estrada não existia, só depois foi que fizeram. Passavam à festa 
e voltavam pro sítio, fechava a casa pro outro ano. E num ficava ninguém, 
né? Tinha umas casinhas aqui - acolá. Isso ai dos lados desse hospital 
[refere-se ao Hospital do Seridó] era tudo mato. Fizeram umas casinhas 
depois. Do hospital pra lá era só estrada de barro, que saia pra Natal; era só 
mato. Ai cresceu muito... Eram poucas ruas, poucas casas e não tinha 
calçamento, mas tinha comércio e feira14. (grifo nosso). 

A descrição do senhor João Pedro vai de encontro às figuras 1 e 2 que se 

seguem em que se pode observar a Rua Otávio Lamartine – localizada no centro 

histórico da cidade de Caicó – não pavimentada, com casas fechadas e pouco 

trânsito de pessoas. Contraponto à modernidade! Os sobrados, pertencentes às 

famílias da considerada “classe elitista” caicoense, ficavam fechados durante a 

maior parte do ano, abertos apenas em fins de semanas por causa da realização da 

feira ou durante períodos festivos, a exemplo da festa de Sant’Ana. Vale salientar 

que esse apontamento não significa que a cidade tornava-se inabitada, uma vez que 

muitas vítimas, réus e testemunhas, envolvidas em processos-crime, residiam na 

esfera urbana de Caicó.

                                                
14 João Pedro em entrevista concedida à autora, em 14 de fevereiro de 2008, na cidade de Caicó/ 
RN. Vale salientar que os nomes reais dos entrevistados, como também das ofendidas (os), 
acusados (as), queixosos (as) e testemunhas envolvidos nos processos-crime estudados foram 
substituídos por nomes fictícios com o objetivo de evitar possíveis constrangimentos a essas 
pessoas, pois algumas delas podem se encontrar, provavelmente, vivas, na medida em que foi 
utilizado, para a análise, fontes de um recorte temporal extenso. 
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_________________________________________________________________________ 
Figuras 1 e 2 - Vista panorâmica da cidade de Caicó/RN; Rua Otávio Lamartine. Fotos: 
Bruno Bourgard. Fonte: Acervo do Projeto de Pesquisa “Fotografia e Complexidade: 
Itinerário norte-rio-grandenses”. 

As moradias populares, segundo a oralidade, eram casas de taipa. O senhor 

Antônio Lucena, de 86 anos, demonstra a fragilidade desse tipo de habitação 

quando, ao referir-se a sua residência, remeteu-se a enchente do Rio Seridó em 

1924, na qual ela foi destruída, tendo ele e sua família que se mudarem e reconstruí-

la no bairro Paraíba15.  Essas dificuldades socioeconômicas foram recorrentes nas 

memórias, demonstrando a dificuldade de inserção dos valores ditos higienistas (a 

odontologia, as emulsões, a ginecologia etc) no cotidiano de indivíduos de camadas 

mais populares. 

Averigua-se que nos depoimentos dos entrevistados, o trabalho e os 

espaços de sociabilidade aparecem enquanto pontos de referências de uma 

memória coletiva, constituindo-se em um espaço cotidiano nos quais as relações 

sociais eram reforçadas entre os indivíduos sociais. Em outras palavras, 

independente da rotina diária, as pessoas também se divertiam e estabeleciam laços 

de amizade e redes de ajuda através dos espaços de sociabilidade que 

frequentavam. Vale ressaltar que esse trabalho visualiza os variados espaços de 

sociabilidade, o rural e “a cidade [...] enquanto espaço de memória, pleno de 

lembranças e vivências dos seus diversos atores, objeto de estudo de historiadores, 

antropólogos e demais cientistas sociais” (COUCEIRO, 2007, p. 02, grifo do autor). 

                                                
15 Dados obtidos de Antônio Lucena em entrevista concedida à autora, em 19 de fevereiro de 2008, 
na cidade de Caicó/RN. 
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Halbwachs (2004) enfatiza a força dos pontos de referência como 

estruturantes da memória individual, inserido na memória da coletividade a que cada 

indivíduo pertence. Logo, em suas memórias, os entrevistados remetem-se aos 

espaços de sociabilidade – os sambas, bailes, o cinema e a Festa de Sant’Ana – 

como pontos de referência para se pensar o feminino, os quais também possibilitam 

analisar o processo de aproximação entre diferentes grupos sociais, homens e 

mulheres através do contato com a cultura e diversão, reforçando os sentimentos de 

pertencimento, de identidade social e as fronteiras simbólicas. Os espaços de 

sociabilidade se constituem, dessa forma, como monumentos ou lugares de 

memória que se ligam à história de vida dos entrevistados. 

1.2 Entre o cotidiano e a diversão: as mulheres e os espaços de sociabilidades 

caicoenses 

1.2.1 Os sambas

Noite de 1942. As ruas da cidade de Caicó estavam vazias e apenas 

iluminadas pela energia dos geradores, simbolizando que a cidade “modernizava-se”. 

A Rua da Favela, considerada subúrbio da cidade de Caicó, era famosa pelos 

sambas realizados em casas de famílias ou nas chamadas bodegas, com músicas e 

bebidas, caracterizando esse espaço de sociabilidade como um lugar propício às 

paqueras, amizades e divertimentos. Beatriz Lopes16, 14 anos, solteira, resolveu ir a 

um samba, pois sabia que o homem por quem estava apaixonada, os frequentava 

com assiduidade. Mas somente ela e suas amigas pareciam saber de seu desejo de 

frequentá-lo. 

Segundo as testemunhas, Beatriz Lopes gostava de sair, assiduamente, para 

passear na praça com suas amigas. Ela não morava com sua mãe, que era viúva e 

residia no Sítio Cacimba de Baixo, mas sim na residência do senhor Vicente – na 

cidade de Caicó – para quem trabalhava em serviços domésticos. Certa noite, ela 

pediu ao senhor Vicente para dar uma volta na praça, prometendo voltar cedo e, 

                                                
16 Processo-crime de Sedução – S/N. Caixa FCC/1942 – ago./dez. Ano 1942. 
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todavia, somente retornou às cinco horas da manhã do dia ulterior, dizendo-lhe ter 

passado a noite na casa de uma amiga.  

De acordo com o processo, Vicente Brito, 42 anos de idade, funcionário da 

firma Singer, estranhando a desculpa dada por Beatriz resolveu escrever à senhora 

Maria Tereza, mãe da menor, pedindo-lhe para vir a sua casa, pois Beatriz havia 

dormido fora de casa. Interrogada pela mãe, Beatriz confirmou que havia ido a um 

samba na Rua da Favela e que tarde da noite voltara para casa acompanhada do 

soldado José Luiz, por quem tinha uma paixão e havia sido deflorada naquela noite. 

Logo, sua mãe dirigiu-se à delegacia para prestar queixa contra o soldado José Luiz 

a fim de reparar a honra de sua filha. Conforme o depoimento de Beatriz,  

em dias do mês próximo passado estava ela declarante em um baile onde 
estava José Luiz; que a certa hora da noite ela declarante saiu do mesmo 
baile acompanhada de José Luiz o qual a convidou para ir para a casa dele, 
entretanto conduziu ela declarante para o rio Barra Nova onde passaram a 
noite, que durante o tempo que passaram juntos no rio, José Luiz teve 
relações sexuais com ela declarante, que ela declarante avisou a José Luiz 
que era virgem17. 

Ao que indica o processo, Beatriz Lopes afirmou que tinha conhecimento do 

relacionamento amoroso de José Luiz com outra mulher, mas colocou-se no porte de 

seduzida. Ele, pelo contrário, atribuiu a ela a responsabilidade por ter-lhe seduzido, 

invertendo os papéis de seduzida para sedutora18. De acordo com seu depoimento, 

José Luiz 

estava em um baile onde também se achava Beatriz Lopes. Que certa hora 
da noite terminou o referido baile, saindo ele interrogado com o destino a 
sua casa, na mesma ocasião Beatriz Lopes também saiu do mesmo baile e 
pediu que lhe acompanhasse e dispensou a companhia de umas moças 
com quem andava; que depois de andarem na avenida que dava para a 
casa onde a mesma era empregada, [...] disse para ele que não desejava ir 
mais para casa do seu patrão naquela noite, e sim para a casa dele 
interrogado; [...] que Beatriz Lopes convidou a ele interrogado para 
passarem a noite na rua, que diante disso aceitou o convite de Beatriz e 
permaneceu com a mesma durante o resto da noite, deitados na areia do rio 
Seridó e consequentemente fez o convite a Beatriz para terem relações 
sexuais, o que lhe foi aceito pela mesma sem nenhuma hesitação, que 
Beatriz disse a ele interrogado que quando chegasse em casa de seu 
patrão, ia dizer ao mesmo que havia passado a noite em casa de uma tia; 
que deante da disposição de Beatriz Lopes, ele interrogado nada perguntou 

                                                
17 Ibid., f. 5. (Grafia das palavras conforme o original). 
18 Sobre a inversão dos papéis sociais em processos-crime de sedução e defloramento, ver:       
Bessa (1994). 
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sobre sua’ virgindade e nem ela fez nenhuma declaração, antes, porém 
pediu a ele interrogado que guardasse conveniência do ocorrido19. 

Todas as testemunhas apresentaram Beatriz Lopes como moça “honesta” e 

recatada, por não se ouvir falar que ela namorasse, apesar de terem ressaltado que 

a mesma costumava sair sem a vigilância familiar.  

Vale salientar que para a Justiça uma mulher seria reconhecida como 

honesta se: vivesse recatadamente com a família; não fosse vista envolvida em 

namoricos, mas de preferência com “namoros sérios”; que estivesse em vigilância 

constante, ou seja, jamais saindo de casa sozinha, independente da ocasião; que 

apresentasse um bom comportamento dentro e fora do lar; e que não frequentasse 

com assiduidade diversões como bailes ou sambas. Em relação, o homem seria 

reconhecido enquanto honesto se tivesse “bons procedimentos”, não bebesse e nem 

fumasse com frequência, fosse trabalhador, vivesse em paz com a família e não se 

envolvessem em brigas ou confusões. 

A culpabilidade do réu e a “inexperiência” da vítima foram reforçadas nas 

declarações de Vicente Brito, ao induzir que José Luiz era reconhecido socialmente 

como sedutor e ao assegurar que Beatriz saia para a pracinha apenas em dias de 

domingo e sempre acompanhada pelas amigas, embora não soubesse se elas eram 

consideradas “moças honestas” por não conhecê-las. De acordo com as declarações 

de Vicente,  

a ofendida continua em sua residência até que seja resolvido o caso; que 
nunca chegou ao seu conhecimento de que a menor ofendida praticasse ato 
algum de desonestidade; que o que mais extranhou foi o denunciado não 
frequentar ao menos as imediações de sua casa; [...] Disse que a mãe da 
menina é viúva e vive honestamente; Que após o fato crime a menor 
referida se afastou de sua residencia, por cerca de dez dias indo para a 
casa de sua mãe, mas logo após o exame de defloramento feito retornou à 
sua residencia, isto é, a residencia dele depoente, onde ainda se encontra; 
que a menor referida não mais gosa da liberdade de frequentar a pracinha. 
[...] Que sabe que a mãe da menor tem manifestado desejo de que esta se 
case com o denunciado20. 

Beatriz havia infligido a ordem e ido ao samba desacompanhada da família. 

Aos olhares moralistas, o perigo estava instaurado devido ao caráter simbólico 

                                                
19 Processo-crime de Sedução – S/N. Caixa FCC/1942 – ago./dez. Ano 1942, f. 11. (Grafia das 
palavras conforme o original). 
20 Ibid., f. 37. (Grafia das palavras conforme o original). 
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desse divertimento, visto como um espaço de permissibilidade para a 

experimentação de desejos, da contração de namoricos, bebedeiras e confusões, 

longe dos olhares vigilantes dos pais. 

De acordo com Cunha (2002), os sambas eram formados por músicos 

provenientes de camadas subalternas e descendentes africanos, o que acabou por 

defini-lo como mais adaptado ao carnaval que se popularizava, tornando-o uma 

festa mais ampla e movimentada ao veiculá-lo às histórias de malandragem. Esse 

caráter expansivo dos sambas é reforçado pelos depoimentos orais, os quais os 

representaram através do que hoje se conhece como forrós, ou seja, festas de 

caráter mais popular abertas à participação da população em geral: soldados, 

políticos, indivíduos da chamada “camada elitista”, mulheres, etc, tornando-se nítida 

a confluência entre pessoas de distintas culturas, classes ou sexualidades. 

Entretanto, é necessário ressaltar que a fácil acessibilidade ao divertimento não o 

esquivava da coexistência de regras e fronteiras simbólicas que regulassem o 

trânsito das pessoas por esse espaço de sociabilidade. 

Apesar dos esforços moralistas e normalistas de organizar/disciplinar a 

sociedade brasileira através do estabelecimento de fronteiras simbólicas – entre o 

lícito e o ilícito, a ordem e a desordem, a moral e o imoral – e da criação de 

mecanismo de controle e contenção, a repressão policial não foi uma ferramenta de 

êxito integral na tentativa da criação da “sociedade ideal”. O samba, por causa de 

seu caráter expansivo, sofreu perseguições da polícia, a qual tinha nas leis a 

permissão garantida para invadir e reprimir as desordens nessas manifestações, 

muito embora continuasse a ocorrer por contar com o apoio de pessoas do poder 

público ou contatos importantes no meio oficial que atribuíam determinada 

permissibilidade ao divertimento (CAVALCANTI, 2000; CUNHA, 2002).  

Os depoimentos orais, embora tendam a idealizar o samba como um 

divertimento de ordem e familiar – contraponto à imagem apresentada nos 

processos-crime de lesões corporais21 –, possibilitam visualizar a sua estrutura e 

realização. Conforme as entrevistas, essas festas geralmente aconteciam em casas 

familiares ou nas chamadas bodegas22 e em ruas consideradas periferia da cidade, 

a exemplo da Rua da Favela e a Rua do Serrote que ficavam no bairro Paraíba. As 

                                                
21 Sobre confusões em sambas, ver: Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1914. 
Ano 1914; Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1944 – jun./dez. Ano 1944. 
22 As bodegas eram pequenos estabelecimentos ou armazéns, muito comuns nesse contexto 
histórico, onde se vendiam secos e molhados. 
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noites dançantes eram entoadas ao som de concertinas23 e violões; com danças e 

bebidas. João Pedro explicita o que eram e quem frequentavam os sambas: 

No meu tempo tinha samba. Quem frequentava era a rapaziada e as moças, 
a mesma coisa de hoje. Num era a noite toda, até de manhã, não. 
Antigamente as festas eram até as nove horas, dez horas da noite. 
Começavam, umas nove, dez horas, o povo já estava voltando para casa. 
[...]. Agora os namoros não eram que nem hoje. Moça não saia com um 
rapaz acompanhada a noite toda ou com as colegas [...]. Assim..., o respeito 
era mais. Quando tardava, mandava uma pessoa: - Vá ver fulana, está na 
hora dela vir pra casa. [...] Nos sambas andava só os conhecidos porque 
nesse tempo fazia o samba, tinha uma casa de morada aqui, tinha um salão 
e fazia aquela brincadeira ali, o povo de casa e os conhecidos. – Vamos à 
casa de fulano, pr’um forró, um samba? Nesse tempo não chamava forró, 
era samba. Dançava até 12 horas e acabava. Era de respeito24. 

Segundo Santos (2007), os participantes dos sambas eram conhecidos 

como “gente miúda”, pois seus frequentadores variavam desde escravos livres, 

cativos, soldados de polícia, moças, rapazes, até mulheres classificadas como 

moralmente suspeitas. Essa confluência entre diversas pessoas atribuía ao samba o 

caráter de espaço para múltiplas vivências, de entrelaçamento de novas relações 

para solucionar problemas e namorar, classificando-o, muitas vezes, como um local 

de diversão familiar. Afirma-se, junto à autora, que os participantes desse ponto de 

encontro possuíam uma leitura própria quanto a esse espaço de divertimento, 

ressignificando suas representações acerca da diversão e lhes atribuindo novos 

sentidos.  

Nos processos-crime de desordem em sambas e bailes, alguns casos levam 

a perceber as relações tecidas nesses ambientes: enquanto muitas famílias e 

demais pessoas aproveitavam os divertimentos, entrelaçando conversas e relações, 

as moças e rapazes aproveitavam do momento para tentar uma aproximação 

através de olhares, de troca de sinais e, principalmente, das danças. As danças 

eram os momentos que mais propiciavam o contato entre rapazes e moças, nos 

quais os jovens aproveitavam para conversarem sobre afinidades, marcarem 

encontros posteriores ou mesmo para tentar “roubar” um beijo da moça. Mas essas 

ações, como se pode observar através dos processos-crime analisados, deveriam 

ser sempre comedidas e dissimuladas.  

                                                
23 Concertina é um instrumento musical semelhante ao acordeão.  
24 João Pedro em entrevista concedida à autora, em 14 de fevereiro de 2008, na cidade de Caicó/RN. 
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Beatriz Lopez deve ter tido um contato anterior a sua retirada do baile, junto 

a José Luiz, provavelmente através da dança, de sinais e recados trocados por suas 

amigas a ele, ou vice-versa. Assim, a retirada de ambos concomitantemente do baile 

pode ter sido sinalizado entre eles, o que lhes proporcionaria um momento para 

conversarem a sós, entrelaçarem simpatias e decidirem passar a noite juntos, tendo 

Beatriz dispensado, para isso, a companhia de suas amigas e seguido o caminho 

com José Luiz. Muitas relações amorosas iniciavam-se através desses possíveis 

contatos em espaços de sociabilidade como o samba. 

Embora o senhor João Pedro tenha afirmado o trânsito de mulheres 

consideradas honradas pelos sambas25, como foi o caso de Beatriz, nota-se que as 

mulheres entrevistadas não citaram os sambas em suas memórias, talvez por ser 

visto como um lugar de seduções e transgressões, de desordem, barulho e 

confusões. Essa observação remete a pensar a função do silêncio para a 

manutenção da memória e da tradição. 

Para Pollak (1989) o silêncio sobre o passado não representa o 

esquecimento, mas uma forma de resistência que a sociedade civil tece sobre os 

discursos oficiais. Esse aparente esquecimento reconduz as memórias e lembranças 

dissidentes através da oralidade, transmitida por redes familiares e de amizades, ou 

seja, redes de sociabilidade afetiva e/ou política, conservando-as e guardando-as. 

Logo, essas lembranças individuais circunscritas na esfera do não-dito, sejam elas 

classificadas como vergonhosas, indizíveis ou proibidas são transmitidas 

subterraneamente e estão ligadas à reafirmação da identidade social e do 

sentimento de pertencimento ao grupo social (POLLAK, 1992). Prontamente, as 

fronteiras entre o dizível e o silêncio estão em constante deslocamento, em que se 

integram o vivido e o transmitido; o vivido e o aprendido. A construção de uma 

memória dá-se através da ligação entre o indivíduo e a coletividade, entre 

subjetividades e estruturas sociais. 

Assim, a ausência de discursos quanto ao trânsito feminino por sambas nos 

depoimentos das entrevistadas, sinaliza o caráter seletivo da memória e a utilização 

do silêncio e esquecimento para manter viva a lembrança, a tradição e a 

representação do que se entendia por mulher honrada, garantindo a legitimação da 

                                                
25 Dado obtido na entrevista de João Pedro, concedida à autora em 14 de fevereiro de 2008, na 
cidade de Caicó/RN. 
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identidade social do grupo e de sua coesão. Falar que havia ido a um samba poderia 

colocá-la no porte de “mulher suspeita”, desestabilizando sua identidade social. Sob 

esse olhar, a vontade do esquecimento interliga experiências pessoais à esperança 

de uma vida mais assegurada, em que a ruptura e o lapso são formas de mortes 

momentâneas que dão vida à lembrança e à tradição. Zumthor (1997, p. 15-16) 

afirma que a tradição só existe, enquanto durável e fecunda, se mantida pela 

reminiscência, pelo esquecimento e que 

nossas culturas só lembram, esquecendo, mantêm-se rejeitando uma parte 
do que elas acumularam de experiência, no dia-a-dia. A seleção drena 
assim, duplamente. [...] O esquecimento é dinâmico, rejeita, mas em vista 
de. Ele não anula, ele pole, apaga, por isso clarifica o que deixa à 
lembrança, transformando-a em tipo. 

  

Assim, considerando que a memória é construída, pode-se interrogar: a não 

menção dessas mulheres sobre sua participação nos sambas não indicaria a 

manutenção da coerência dos papéis sociais femininos? Provavelmente, pois o 

silêncio propiciava a reafirmação da identidade social e do seu sentimento de 

pertencimento ao grupo de identificação a que estava vinculado. 

1.2.2 Os bailes 

Outro ponto de referência nas memórias dos entrevistados são os bailes, os 

quais consistiam em festas de casamento ou divertimentos organizados por famílias, 

em suas próprias casas, para comemorar datas como São João, Natal, Ano Novo ou 

mesmo realizações de terços.   

Vale salientar que os entrevistados apresentaram em suas memórias 

disjunções e distinções quanto aos espaços de sociabilidade e a classificação das 

mulheres que circularam por eles através de seus comportamentos e condutas. 

Mesmo que muitas vezes os sambas e os bailes consistissem no mesmo 

divertimento, eram territorializados nos seus discursos – assim como pelas linhas 

moralistas da Justiça – como espaços distintos e frequentados por sujeitos sociais 

classificados moralmente; apresentado por polaridades como ordem/desordem, 

certo/errado, honesto/desonesto.  
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Embora seja perceptível nos processos-crime a circulação feminina por 

ambos os espaços de sociabilidade, as memórias os apresentaram como opostos: 

sambas/desordem e bailes/familiares, frequentados por pessoas de comportamentos 

distintos. Logo, classificações dos tipos mulheres “honradas”, ”faladas” ou “perdidas” 

emergem como representações que também rotulam os espaços considerados 

sociáveis ou não para as mulheres.  Foi a partir desses discursos que os 

entrevistados dissociaram os bailes em divertimentos familiares e/ou cafés/cabarés. 

Benedita Augusta, 105 anos, falou sobre os bailes considerados familiares 

que seu pai organizava: 

Ele vinha com a gente, o mês de maio eu rezava o mês de maio todinho, do 
princípio até o fim. Vixi era uma noite de festa no derradeiro de maio! Vinha 
gente de Caicó pra lá. Mas graças a Deus nunca houve nada. Ele fazia 
aquelas festas com muitos fogos, ele gostava muito de brincar com fogos, 
fazia aquelas girândolas com fogos, foi muito bom, nunca houve nada lá em 
casa, graças a Deus. O povo gostava muito das minhas novenas. Às vezes 
descia gente até da Serra da Formiga. Meu pai não queria dança nas festas 
porque ou era o terço ou a dança. Ou rezava o terço ou ia dançar. Ele num 
deixava a gente dançar; deixava não! Ele tinha muito ciúme da gente26.  

Nesse clima de festejo, na véspera do São João de 1938, Pedro Alves, 37 

anos, solteiro, agricultor, pediu autorização ao senhor Francisco Filho – de quem era 

morador e trabalhador – para organizar um baile em sua residência, no Sítio São 

Nicolau. Com a permissão cedida, o referido divertimento iniciou-se às dezenove 

horas27.  

Aos poucos, familiares, vizinhos e amigos do senhor Pedro Alves 

começaram a chegar, principiando as danças e comilanças em clima de diversão. 

Mulheres se reuniam para conversarem, provavelmente, sobre o trabalho cotidiano, 

sobre as prendas de suas filhas ou ainda dos namoros escondidos, defloramentos e 

infanticídios descobertos recentemente; trocavam receitas culinárias, fórmulas de 

remédios caseiros, enquanto os homens se juntavam para conversar com outros 

conhecidos; jogando ou bebendo. As jovens ficavam próximas as suas mães e 

                                                
26 Benedita Augusta em entrevista concedida à autora, em 11 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
27 Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1938. Ano 1938. 
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aproveitavam para conversarem com as amigas, bem como para trocarem olhares e 

gestos com os rapazes presente nos bailes28.  

De acordo com o processo, tudo procedia calmamente, até que por volta das 

vinte e duas horas chegou Vicente de Paula (de idade, profissão e estado civil 

ignorados) e adentrou na diversão sem o convite prévio de Pedro Alves. A festa 

prosseguiu e, aproximadamente às duas horas da manhã, Vicente de Paula, 

embriagado, contraiu namoro com uma jovem de nome Otília de Souza, iniciando 

com ela uma dança com o que consideraram “liberdades excessivas”. As famílias 

que estavam próximas ao casal no salão de danças, percebendo os “maus 

procedimentos” do casal, uma vez que o referido Vicente e Otília beijaram-se – na 

boca – diante de todos, chamaram a senhora Maria Isabel para deixar Pedro Alves 

ciente da situação.  

Maria Isabel explicou o acontecido a seu esposo, o qual se direcionou a 

Vicente de Paula e lhe pediu para melhorar os procedimentos, por ali ser um 

divertimento familiar, acrescentando que ele deveria dançar com respeito como os 

demais convidados. Tendo avisado-o, retirou-se para o botequim, retornando a sala 

quase de imediato devido a ter ouvido celeumas entre os convidados. Vicente, com 

uma faca em punho, era o causador de toda a algazarra. Pedro partiu ligeiramente 

para cima de Vicente para lhe tomar a faca, mas foi atingido com uma facada no 

peito esquerdo.  

Depois de socorrido e de se recuperar levemente do ferimento, Pedro Alves 

foi à delegacia prestar queixa contra Vicente de Paula. O réu foi condenado, mas 

não foi preso por ter se evadido para lugar indeterminado. 

De acordo com a memória de Benedita Augusta e com esse processo-crime 

de lesão corporal, percebe-se que os bailes são retratados como diversões entre 

famílias, vizinhos, amigos e conhecidos, em que o trânsito de pessoas de distintas 

condições socioeconômicas, etnias e sexualidades tornava-se nítido. Nesses bailes, 

além de danças e músicas ao som de concertinas, havia as mesas de jogos de 

cartas, geralmente no interior da casa, onde os homens se reuniam para jogarem. 

Esses bailes, na memória de José Paulino, 83 anos, eram  

                                                
28 Todas as informações apresentadas nesse parágrafo foram construídas com base nos 
depoimentos orais e das testemunhas envolvidas em processos-crime de lesões corporais em bailes. 
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só de moças e rapazes, era numa casa de família; às vezes um casamento; 
lá não entrava esse povo não (refere-se ao que classifica de mulher 
desonrada) havia respeito”29, [...] tinha bebida, às vezes se embriagava, 
pedia uma rede, o dono da casa dava, ele ia dormir 30.  

Diante desses relatos de memórias, observa-se que os bailes eram 

considerados locais de bons costumes, alegria e cordialidade, negando a existência 

de confusões. Todavia, é notório o grande número de processos-crime de lesões 

corporais em bailes, no recorte temporal analisado, geralmente ocasionado por 

discussões nas mesas de jogos; uso excessivo de bebidas, terminando em brigas31; 

confusões ocasionadas por desrespeito a alguma moça32; desordens por o ofendido 

ter sido impedido de dançar ou de ficar no baile em consequência de seu mau 

comportamento33; confusões causadas por resistência à prisão realizada por 

policiais34 ou por ter provocado lesões corporais em pessoas presentes no baile35. 

A insistência no caráter familiar dos divertimentos e nas condutas 

exemplares, notória nos depoimentos dos entrevistados, respalda-se na reafirmação 

da identidade social do indivíduo através da representação que se quer fazer de si, 

mas também do grupo a que pertence. A manutenção do código de conduta liga-se 

ao receio de perder sua posição de membro do grupo e sua identidade. “E é esse 

medo da perda do prestígio aos olhos dos demais, instalado sob a forma de auto-

compulsão, seja na forma de vergonha, seja no senso de honra, que garante a 

reprodução da conduta característica” (ELIAS, 1993 apud SOPELSA, 2003, p. 153).  

Logo, acrescentar em seus depoimentos condutas e comportamentos 

classificados como reprováveis – como a circulação de moças desacompanhada 

pelos bailes, o uso de roupas curtas e decotadas, a utilização de bebidas em 

excesso e a formação de arruaças e brigas resultando em lesões corporais nos 

bailes - levaria o indivíduo colocar em perigo o seu papel e valor social. Nota-se que 

                                                
29 Observa-se que através de recorrências a termos como “familiar” ou “de respeito”, se construía a 
representação da mulher desonrada. A memória aparece selecionando e classificando, construindo 
representações de femininos. 
30 José Paulino em entrevista concedida à autora, em 15 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN.  
31 Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1924 – jul./dez. Ano 1924; Processo-crime 
de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1927. Ano 1927; Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. 
Caixa FCC/1938. Ano 1938; Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1945. Ano 1945. 
32 Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1914. Ano 1914. 
33 Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1919. Ano 1919; Processo-crime de 
Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1927. Ano 1927. 
34 Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1942 – ago./dez. Ano 1942. 
35 Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1943 – jan./mar. Ano 1943. 
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os indivíduos fazem a imagem de si de acordo com a credibilidade que esperam e 

anseiam ter perante os outros. 

Se a memória é trabalho, então se pode duvidar dessa sobrevivência do 

passado tal como foi, uma vez que a lembrança constitui-se em uma “imagem 

construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual” (BOSI, E., 1994, p. 55). Dessa 

maneira, a lembrança é construída na medida em que novas percepções, idéias e 

valores – incorporados e vivenciados no presente – influenciam na forma como o 

passado é narrado pelos indivíduos sociais, impossibilitando reviver o passado como 

tal. Esses limites levam o pesquisador a tentar reconstruir a história e a memória na 

melhor forma possível.  

Para tanto, pode-se ressaltar que todos os entrevistados, em suas 

lembranças, foram recorrentes à presença das mulheres nesses bailes considerados 

de família, mas sempre acompanhadas por alguém responsável, em sua maioria, 

pelos pais. Afirmaram que as moças consideradas desonradas ou faladas não 

frequentavam os bailes de casamento e mesmo se fossem, não podiam dançar 

porque o dono da casa não permitia. Otília de Souza, por exemplo, parecia estar 

desacompanhada no baile em que se divertia com Vicente de Paula, como dá a 

entender o processo-crime. Todavia, o mal-estar gerado entre as famílias não 

parece estar ligado ao fato dela estar desacompanhada de familiares no baile, mas 

pelo que as pessoas presentes no divertimento consideraram de mau procedimento: 

os beijos explícitos trocados entre eles e as danças com os corpos colados. Esse 

dado conduz à reflexão sobre a flexibilidade da vigilância sob as mulheres dentro 

das relações sociais, o qual será retomado no capítulo posterior.  

As relações estabelecidas entre moças e rapazes eram comedidas e esses 

bailes propiciavam o entrelaçamento de amizades ou colóquios36 que acabavam por 

resultar em namoricos, “namoros sérios” e até em “contratos matrimoniais”. Algumas 

das entrevistadas narraram que conheceram seus esposos em bailes, ou ainda que, 

a dança as ajudou a ampliarem seu leque de relações sociais, como expõem, 

respectivamente, Benedita Augusta, 105 anos e Maria das Neves, 80 anos:  

  

                                                
36 Termo recorrente nos discursos orais e jurídicos para se referirem aos encontros e conversas 
entrelaçados entre jovens. 
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No dia de ano [...] o vizinho teve um baile ai eu arranjei um namorado. Ficou 
trabalhando lá em casa, ainda passou dois anos para casar. [...] Ai nos 
pegamos um namoro, ele tava até noivo de uma moça e largou.  
Eu dizia: - Eu não tomei noivo de ninguém não. A gente casa com quem tem 
de casar, né?37

Uma vez eu fui com mamãe a um baile. Eu era meio danada. [...] Ai mamãe 
foi mais eu, cheguei lá meti foi o pé no barro. Dancei foi até de madrugada. 
(risos), mas eu namorava... E mamãe lá... Ela nem ligava, mamãe nem 
ligava, ela era muito boa, num tinha essas coisas não. De quatro horas vim 
pra casa, passei o dia todinho dormindo.  
Ainda lembro dum baile que eu fui, num derradeiro de maio. No derradeiro 
de maio fazia o forró! Ai tinha uns rapazes de São João do Sabugi, nesse 
tempo tinha a dança dum peba, cadê o peba? Está no buraco! Essa dança 
não era todo mundo que sabia dançar; eu era danada e sabia! Ai o rapaz de 
São João do Sabugi tirou muitas moças e nenhuma sabia. Ai ele me disse: 
- Sabe dançar a dança do peba?  
Eu disse: - Não, mas eu já pelejei para aprender.  
Eu disse: - Vamos vê se nós dançamos!   
Mas menina... Eu dancei na melhor qualidade! Eu era danada, eu era ruim 
que só. Foi uma festa! Mas hoje em dia num tem mais isso não. Vixi! 
Antigamente era muito respeitado. A gente era tudo amiga, num tinha piada, 
essas coisas...  
A criação da gente era tudo: - Vocês respeitem os mais velhos e os moços 
também. Se vocês querem ser bem recebida, então recebam bem38.  

De acordo com os depoimentos orais, os bailes considerados de bons 

costumes não eram frequentados pelas mulheres classificadas como meretrizes39, 

as quais utilizavam os cafés como espaço de prazer e diversão. Esses cafés eram 

estabelecimentos próximos ao que, atualmente, conhecem-se como bares e se 

espalhavam pelas zonas consideradas subúrbios da cidade, a exemplo do Café 

Cateretê em Caicó, localizado na Rua de Baixo, atualmente denominada de Amaro 

Cavalcanti. A acessibilidade a esses estabelecimentos era aberta à população em 

geral e, embora tenham sido menos recorrentes nas memórias dos entrevistados, 

não eram menos frequentados, ficando conhecidos como cafés-cantantes, cafés-

concerto ou ainda, mais popularmente, de cabarés (COUCEIRO, 2007).  

A partir da análise de processos-crime de lesões corporais, torna-se 

perceptível que as relações entrelaçadas entre homens e mulheres nesses cafés ou 

cabarés eram flexíveis, sem existência de um compromisso estável ou de fidelidade. 
                                                
37 Benedita Augusta em entrevista concedida à autora, em 11 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
38 Maria das Neves em entrevista concedida à autora, em 19 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
39 Meretrizes era um termo recorrente nos discursos jurídicos para se referirem as mulheres que 
moravam nos considerados cabarés, tinham vida sexuais ativas e públicas. Na oralidade essas 
mulheres são classificadas através de representações similares, mas recebem a denominação de 
prostitutas ou perdidas. 
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A inexistência do relacionamento fixo com um único parceiro e a flexibilidade com 

que as frequentadoras terminavam e estabeleciam novas relações amorosas com 

outros homens, aumentava o índice das denúncias de espancamento contra as 

meretrizes do café Cateretê que recebiam as mais variadas justificativas: no caso de 

Inácio Vilar40, alegou que Maria da Conceição teria inventado histórias para a sua 

mulher de que ele estaria frequentando sua casa; já Severino Tobias41 explicou que 

espancou Ana Flores, por ciúmes, uma vez que ela estava relacionando-se com 

outros rapazes, e Sebastião Medeiros42 matou Venina da Cruz por ela negar-se a 

continuar vivendo com o mesmo.  

Esses casos de lesões corporais e homicídio apontam diretamente para a 

coexistência de múltiplas relações extraconjugais43 e amasiamentos perpassadas 

pela experimentação do desejo para além das relações do casamento pautado no 

recato e contenção, a exemplo do caso da senhora Inácia Maria de Jesus, 30 anos, 

casada religiosamente, doméstica, que provocou lesões corporais na mulher Maria 

das Dores Pereira, 29 anos, solteira, amásia de seu marido, por ela lhe ter 

direcionado “pilhérias”. Conforme o depoimento de Maria de Jesus,  

ela declarante encontrava fazendo a sua feira, quando ao passar pela 
mulher de nome Maria das Dores de tal, ouviu quando esta lhe pilheriava; 
que isto ela já vinha reproduzindo de muito tempos atraz; que em virtude ela 
declarante agarrando se com a mesma em luta corporal resultando sair a 
dita Maria das Dores com um ferimento na cabeça produzido por uma 
pancada que a mesma recebera em um dos pilares do mercado no 
momento da referida luta; que há anos o seu marido é amasiado com a tal 
Maria das Dores, não se preocupando com as obrigações de casa; que do 
casal existem quatro filhos que consecutivamente vivem junto com ela 
declarante passando privações44.   

As relações amorosas entre homens casados e as mulheres consideradas 

meretrizes pareciam ser comuns, uma vez que o adultério e as relações esporádicas 

e paralelas entrelaçadas nesses cafés/cabarés abriam ao homem a possibilidade de 

                                                
40 Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1928. Ano 1928. 
41 Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1935. Ano 1935. 
42 Processo-crime de Homicídio – S/N. Caixa FCC/1939. Ano 1939. 
43 Segundo Del Priore (2005), embora não existam estatísticas acerca das relações extraconjugais, é 
bem provável que elas fossem correntes depois do casamento, sendo a fidelidade conjugal sempre 
um dever feminino. Nessa medida, enquanto o adultério masculino era tolerado e visto como 
problema íntimo pela Justiça, o adultério feminino era considerado criminoso e escandaloso; fruto de 
uma manifestação histérica, podendo ser punido pelo Código Penal de 1890 de um a três anos de 
detenção. 
44 Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1945. Ano 1945, f. 6. 
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exercer a sexualidade, até então muito regrada com a esposa. Como mostra 

Ginzburg, J. (2000) a oposição entre esses tipos de mulheres evidencia duas formas 

de comportamento amoroso que se confluíam, por parte do homem: a mulher de 

casa (namorada, noiva ou esposa), caracterizada pela dignidade, respeitabilidade, 

contemplação e reverência, e a meretriz, que era associada ao prazer e a 

expectativa de satisfação do desejo sexual.  

A classificação das mulheres entre os homens de classes populares era 

utilizada para estabelecer modalidades de parceiras e relações, nas quais tais 

diferenças se complementavam. Segundo Salem (2004), a classificação está 

relacionada à distinção entre vínculo e sexo: nas relações com as mulheres de casa

o respeito imperava e a apreciação moral tendia a coincidir, grosso modo, com a 

maneira como os homens avaliavam o seu comportamento sexual. Quanto à 

classificação das mulheres de fora/da rua, segundo Salem, ligava-se aos encontros 

fortuitos e descomprometidos, corporificado no sexo sem vínculo.  

Era à procura do prazer sexual não experimentado com a esposa – as 

culpabilizando pelo comportamento masculino – que muitos homens dirigiam-se ao 

Café Cateretê, motivos que levavam esse espaço ser visto com desconfiança pelas 

autoridades e famílias. Os cafés/cabarés eram considerados ambientes moralmente 

suspeitos em função do movimento de pessoas de diversas camadas sociais e pelas 

constantes arruaças, bebedeiras e atentados ao que se entendiam como “bons 

costumes”, merecendo atenção e vigilância policial sob esse espaço, não 

considerado como local de família (COUCEIRO, 2007). Dessa maneira, as fronteiras 

simbólicas entre o lícito e o ilícito, o proibido e o permitido se definiam, delineando 

quem podia ou não frequentar os bailes familiares e o Café Cateretê, como 

demonstra Antônio Firmino, 80 anos, através de seu relato: 

As mulheres desonestas frequentavam os bailes. As mulheres de cabaré, à- 
toa mesmo, falada mesmo não frequentava os bailes não, elas faziam os 
bailes delas lá no cabaré [referindo-se ao Café Cateretê]. As mulheres 
prostitutas não iam aos bailes de família, agora mulheres faladas iam, 
porque ninguém sabia de certeza, aquelas meninas farristas45. (grifo nosso). 

Maria Aparecida, 90 anos, acrescenta com sua memória que, 

                                                
45 Antônio Firmino em entrevista concedida à autora, em 14 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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uma mulher falada não tinha os mesmos direitos de uma mulher honrada 
não. Eu me lembro de Preta no casamento de Severino, ela dançou uma 
parte, quando o dono da casa viu, a chamou e disse: Você aqui não dança 
não, porque você não é direita, você aqui não dança não. Ela só fez sentar 
e não dançou mais46. 

Nessas memórias tornam-se nítidas as fronteiras simbólicas, sócio-

historicamente estabelecidas, que controlavam a produção e proliferação dos 

discursos e o trânsito feminino pelos espaços de sociabilidades como os sambas, 

bailes e cinemas. Como salienta Barth (2000), as fronteiras simbólicas permanecem 

apesar do fluxo de pessoas que transitam entre elas e são elas que criam o 

sentimento de pertencimento do indivíduo ao grupo social. A distinção entre quem 

frequenta os distintos espaços de sociabilidade é estabelecida pelos processos de 

exclusão e incorporação que dependem de traços culturais particulares, seja por 

meio de sinais ou signos manifestos, tais como a língua e estilos de vida ou através 

de orientações valorativas básicas como os padrões de moralidade.  

Essas fronteiras simbólicas são visíveis nos discursos normativos – jurídicos, 

jornalísticos e católicos – que “condenavam à prostituição e muitas práticas de lazer, 

como o carnaval e o baile, considerados imorais e desviantes” (RAGO, 1993, p. 36) 

e delimitavam os espaços sociáveis para uma “moça” ou não. Através das fronteiras 

simbólicas estabelecidas, os discursos normalizadores circunscreveram técnicas 

corporais47 e representações de feminino/masculino ligadas aos estereótipos 

dominantes de ser mulher/homem. 

Entretanto, observa-se a partir dos processos-crime que essas fronteiras 

eram maleáveis entre os homens e mulheres envolvidos nos processos criminais, na 

medida em que se atenta para os limites de penetração dos discursos normativos no 

senso comum. Um bom exemplo refere-se a não aplicabilidade das fronteiras 

idealizadas pela Justiça quanto à amizade entre as mulheres consideradas 

“moças48” e meretrizes. Na realidade, a leitura dos envolvidos nos processos 

criminais mostrou que, muitas vezes, a existência de amizade entre elas não 

significava que a “moça” seria, necessariamente, uma prostituta49. 

                                                
46 Maria Aparecida em entrevista concedida à autora, em 13 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
47 Sobre as técnicas corporais, ver Mauss (2003). 
48 “Moça” é um termo popular usado para referir-se a mulher púbere considerada virgem. 
49 Termo recorrente nos discursos orais para se referirem as mulheres que viviam nos cabarés, 
equivalente ao termo nos discursos jurídicos de meretrizes. Ver: Processo-crime de Defloramento – 
S/N. Caixa FCC/1939 – jun./dez. Ano 1939. 
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Embora esteja nítida nos processos-crime a confluência de pessoas de 

distintas posições socioeconômicas, etnias ou sexualidades nos espaços de 

sociabilidades como sambas, bailes ou no Café Cateretê, tornava-se visível o 

esforço do Jornal das Moças em delimitar e classificar hierarquicamente os lugares 

de divertimentos da chamada “camada elitista”. A recorrência quanto à invocação 

pela construção de um club dansante reservado a essa classe – marginalizando os 

entretenimentos mais populares, a exemplo do samba – é transparecido no artigo de 

Renato Dantas, colaborador do Jornal das Moças:

Uma das necessidades mais palpitantes de Caicó é a creação de um club 
dansante. Não se comprehende uma cidade de mais de dois mil habitantes 
como a nossa, com luz eletrica, cinema e commercio adiantado, sem 
diversões elegantes, sem reuniões chics, em fim, sem conveniencia social. 
[...] 
Em Caicó precisamos combater nossa tristesa de modo melhor. O meio 
está na creação de um club da elite. Imitemos Jardim do Seridó, a bella 
cidade visinha que, num gesto intelligente, creou um club dansante da alta 
sociedade. (grifo nosso)50. 

De acordo com o Jornal das Moças, a construção do club dansante

justificava-se como necessária para o divertimento da “elite” caicoense porque os 

bailes sociais eram realizados no salão da Prefeitura Municipal de Caicó – até 

meados da década de 1930. No entanto, conforme Rago (2004), percebe-se que a 

separação das diversões entre classes sociais representava a imposição de seu 

modo de vida, considerado moderno, ao mesmo tempo em que tentavam eliminar 

outras formas de sociabilidade e hábitos populares tidos como atrasados, a exemplo 

dos sambas, marginalizando-os; resultado do processo de modernização e 

urbanização, fundado em uma racionalidade “burguesa” e em relações contratuais. 

Logo, a criação do club dansante tinha um objetivo mais amplo do que o convívio 

social, “era um projeto de cisão, de separação, que pretendia o estabelecimento de 

um ambiente reservado a impedir a afluência de gente das baixas camadas sociais” 

(ANDRADE, 2007, p. 39).  

Mesmo delimitando fronteiras simbólicas entre classes sociais, o Jornal das 

Moças, assim como os informantes e os processos-crime referiam-se aos bailes 

como espaços de divertimento familiar em que coexistiam as amizades e o respeito. 

                                                
50 DANTAS, Renato. A cura da tristeza. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 24, p. 1, 18 jul. 1926. 
(Grafia das palavras conforme o original). 



50 

Esses discursos ligavam-se à preocupação com a moralidade feminina que ainda 

estava em formação e que escapava, aos poucos, do controle familiar para as raias 

dos Estados, estendendo-se por outras esferas sociais, como o cinema.  

1.2.3 O cinema 

Da mesma forma que os bailes, o cinema também aparece como ponto de 

referência nas memórias, sendo eleito pelo Jornal das Moças como signo do 

refinamento do gosto, do progresso e da modernidade. Através das películas 

veiculadas, as salas cinematográficas sedimentaram-se como um dos principais 

mecanismos propagadores das políticas educacionais e nacionalistas, 

principalmente durante o governo de Getúlio Vargas51, bem como das 

representações de família, amor e do feminino. Todavia, além de seu caráter 

formativo, o cinema também se constituiu em um espaço de sociabilidade e ponto de 

encontro de namorados e de possíveis paqueras. 

A primeira sala cinematográfica de Caicó, o Cinema-Teatro Avenida de 

propriedade do senhor Eunico Monteiro, localizava-se na Praça da Liberdade – 

atualmente chamada de Praça Senador Dinarte Mariz – e passou a funcionar no ano 

de 1925 com a exibição de gêneros diversificados, geralmente em sessões 

realizadas nos fins de semana. O cine exibiu filmes como: Amor de Mãe, um drama 

de sessão única, notificado pelo Jornal das Moças como capaz de sensibilizar o 

público; Sem Pátria, da fábrica Nordisk, exibido em cinco partes; Arrependimento do 

trahidor, A propriedade de Bill Brenneu e Novidades Internacionais N° 4, todos 

dramas de Far-West. De acordo com Andrade (2007), o Jornal de Caicó, em 06 de 

junho de 1931, notificou que o senhor Eunico continuava a exibir suas sessões, a 

exemplo do filme O homem de marmore, com interpretação de George Bancroft. 

As novidades que envolviam o cinema eram notificadas pelo Jornal das 

Moças: anunciavam sobre as exibições e novas aquisições de películas, como 

também notícias avaliativas sobre as condutas e comportamentos das pessoas 

nesse espaço, reafirmando seu caráter disciplinador e educativo. Eunico Monteiro 

retrata em um artigo para o Jornal das Moças, o caráter modernizador e disciplinador 

do cinema: 

                                                
51 Sobre a política getulista e o corporativismo, ver Lenharo (1989). 
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Fui interpellado em dizer o que é o cinema.  
Na minha opinião é o passatempo mais instrutivo do seculo XX. Nos paizes 
cultos e nas cidades mais civilizadas o cinema constitue um grande 
progresso, chegando ate mesmo, a fazer parte das nossas obrigações. Ir ao 
cinema é o mesmo que ir a escola, por que nelle podemos ver e conhecer
tudo quanto desejamos.52 (grifo nosso).  

As palavras de Eunico retratam o caráter educativo atribuído ao cinema em 

consonância com os objetivos dos Estados de disciplinar e difundir valores morais e 

nacionalistas à população. Como acresce Simis (1996), com as reformulações no 

sistema educacional a partir da década de 1930, o cinema tornou-se o meio de 

comunicação mais importante no processo educativo, depois da imprensa, para os 

debates acerca dos problemas políticos e econômicos do país53.  

Além desse caráter educativo, o cinema também propagava a política 

higienista através dos cuidados com a moralidade, a saúde e a beleza, difundindo 

representações de amor, maternidade, família e feminino, como mostra Kaplan 

(1995) na análise dos filmes hollywoodianos: A Dama das Camélias (1936), de 

George Cukor e A Vênus Loura (1932), de Von Sternberg.  

De acordo com as críticas despendidas pelo Jornal das Moças aos “maus 

comportamentos” de indivíduos das camadas mais populares nas salas 

cinematográficas54, o cinema popularizava-se (lentamente), muito embora não fosse 

acessível à população em geral em consequência de ser um divertimento pago. Tal 

assertiva aponta para a coexistência de diversões diferenciadas entre classes 

sociais, e da dificuldade, enfática nos depoimentos orais, de se frequentar espaços 

como o cinema e a Festa de Santana, anterior ao casamento ou à conquista do 

trabalho. 

O cinema é apresentado nos depoimentos orais de forma idealizada 

enquanto um espaço de respeito, encontros e paqueras, mas sempre em vigilância 

como retratam João Pedro e Maria Aparecida, respectivamente: 

Lá na Praça da Liberdade acho que ainda tem o prédio [...]. Passava era um 
negócio de cowboys, de briga, não era imoral não, todo mundo assistia. E 
passava umas séries, nós ficava “viciados”, não perdia de jeito nenhum. Era 
uma historia, sabe? No cinema entrava homem e mulher, não tinha 

                                                
52 MONTEIRO, Eunico. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 11, p. 1, 3 maio 1926. (Grafia das 
palavras conforme o original). 
53 Para informações mais detalhadas sobre o cinema educativo, ver: Almeida (1999). 
54 Ver: LIZ, Flor de. A nota. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 32, p. 1, 29 ago. 1926. 
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problema não. As mulheres iam sempre acompanhadas. As casadas iam 
com o marido, as solteiras iam com a família. Era coisa séria! 
Chegava, sentava ali na cadeira e ficava conversando. Começava, nós ia 
prestar atenção à história que ia passar55. 

Se nós fosse ao cinema, ele (refere-se ao seu tio Antonio) ia com a gente 
pra ninguém namorar as filhas dele e nem comigo também. Seu Antonio nos 
botava tudo na frente e ele aqui atrás. Mas quando nós dava uma fugida, ia 
e olhava os filmes, as coisas. Ele ficava bravo, não gostava não. Mas como 
as filhas dele também “perdiam o selo56”, ele também era valente com as 
filhas. Mas sempre era eu quem comandava as meninas, porque eu era a 
mais velha, sempre ia com elas para qualquer lugar. Elas já namoravam. Ai 
eu dizia a elas, deixem vocês crescerem que ai eu enredo a seu pai e a sua 
mãe, porque elas enredavam de mim57. 

João Pedro, Maria Aparecida e os demais entrevistados são recorrentes na 

afirmação de que as mulheres estavam em constante vigilância, fosse num baile, 

samba, cinema, praça ou mesmo na feira semanal. Essa vigilância transcendia a 

família, perpassando minuciosamente toda uma rede institucional através de uma 

polícia/política discursiva que agia pelo reconhecimento coletivo/social das várias 

instituições: escolas, igrejas, médicos, jornalistas, juízes, promotores, entre outros.  

Como acrescenta Oliveira (2002), essas inovações tecnológicas, a exemplo 

do cinema, passaram a invadir o cotidiano das famílias, multiplicando os espaços de 

lazer e de divertimentos modernos. Visto pelos entrevistados como um lugar de 

sonhos, o cinema constituiu-se em um espaço de sociabilidade, recordado com 

nostalgia. 

1.2.4 A Festa de Sant’Ana

A Festa de Sant’Ana, em Caicó/RN, é celebrada a 260 anos e acontece nos 

últimos dez dias do mês de julho, iniciando-se em uma quinta-feira e encerrando-se 

em um domingo, com a procissão. Considerada símbolo de maior expressão religiosa 

na região do Seridó, a festa de Sant’Ana recebe, anualmente, milhares de pessoas 

do estado e do país e, atualmente, foi apreciada pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN/RN) como Patrimônio Cultural do Seridó, por consistir na 

                                                
55 João Pedro em entrevista concedida à autora, em 14 de fevereiro de 2008, na cidade de Caicó/RN. 
56 Perder o selo é uma expressão popular que corresponde a perder a virgindade. 
57 Maria Aparecida em entrevista concedida à autora, em 13 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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marca da identidade local (ALVES; CAVIGNAC, 2007ab). Além de seu caráter 

atrativo/turístico, essa festa constitui-se no período de vivência mais intenso das 

sociabilidades para os caicoenses, consolidando-se como espaço de reencontro 

entre parentes, amigos e membros da sociedade, e possibilitando a criação de laços 

de sociabilidades e solidariedade entre as pessoas.

Como mostra Brandão (2002), a Festa de Sant’Ana transita entre o tempo 

sagrado e o profano, estando esse último sujeito à regras pré-estabelecidas. Ainda 

assim, esses momentos se imbricam sedimentando a festa como um período de 

suspensão das regras, do direito ao extraordinário e contribuindo para a renovação 

da sociedade e sociabilidade. O tempo vivido na festa é único e mesmo realizando 

atividades corriqueiras do cotidiano, estas se revestem de um caráter original: é 

tempo de festa! Logo, 

a Festa de Sant’Ana de Caicó demarca um tempo e um espaço de 
sociabilidade no qual o sagrado e o profano se entrelaçam na construção de 
uma identidade coletiva. É uma ocasião especial para relembrar a história 
da cidade, reavivar laços de solidariedade fundados na família ampliada, 
reafirmar valores cristãos (ALVES; CAVIGNAC, 2007a, p. 8). 

Observa-se que as comemorações durante a Festa de Sant’Ana 

transcendiam as celebrações religiosas e estendiam-se pela vivência profana do 

festejo através das voltas no carrossel ou roda gigante do Parque Lima; das barracas 

das guloseimas tradicionais, como o pé-de-moleque e o cachorro quente; das 

retretas58, danças ou bailes sociais. Nesse clima de divertimento, mais um caso de 

defloramento despontou em Caicó. 

Fins de julho de 1939. A cidade alegrava-se para comemorar mais uma festa 

de Sant’Ana. Provavelmente, a igreja recebera ornamentos, a praça e o coreto foram 

limpos, enfeitados e equipados com os instrumentos da Banda Recreio Caicoense, 

as barracas de guloseimas armadas e ao lado da praça da Igreja Matriz de Sant’Ana, 

montado o carrossel para alegrar a festa junto às retretas.   

Nesse clima de festa, Cândida Ferreira da Silva, 16 anos, órfã de pai, 

doméstica, arrumou-se e dirigiu-se à praça para participar dos festejos em 

comemoração à Sant’Ana. Com o término da novena, muitos jovens e famílias se 

espalhavam; algumas ficavam a observar as retretas da Banda Recreio Caicoense, 
                                                
58 As retretas eram os concertos realizados pela Banda Recreio Caicoense no coreto da Praça da 
Liberdade e, geralmente, aconteciam durante a realização da Festa de Sant’Ana.  
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ao passo que outras se dispersavam nas voltas do carrossel e da roda gigante, como 

fez Cândida.  

__________________________________________________________________________________
Figura 3 – Roda Gigante: diversão popular. Foto: José Ezelino. Fonte: Acervo do Projeto de 
Pesquisa “Fotografia e Complexidade: itinerário norte-rio-grandenses” 

No decorrer da noite, provavelmente, Cândida Ferreira procurou observar os 

rapazes à procura de um pretendente, conversou com várias pessoas, entrelaçou 

novas amizades, reencontrou amigos, saiu a passeios pela praça com suas amigas e 

acabou por se interessar pelo rapaz de nome Manoel Lopes. O processo-crime dá a 

entender que ela estava sozinha no parque, longe dos olhares vigilantes da mãe. 

Quando Cândida passeava em volta do carrossel Nordestino, iniciou um 

colóquio com Manoel Lopes, o qual a convidou para passearem às margens do Rio 

Seridó. Segundo o depoimento prestado, Cândida alegou 

que ha tempos ela declarante conhecia a pessôa de Manoel Lopes, filho de 
José Lopes, a quem dedicava alguma sympatia, se bem que não tinha 
nenhum namoro com o mesmo; que por ocasião dos festejos da festa da 
padroeira nossa senhora Sant’Ana, nesta cidade, certo dia, ela declarante 
passando ao redor do parque de diversões situado no oitão da matriz, 
encontrou se ali com Manoel Lopes que logo entrando em conversa com ela 
propoz para irem dar um passeio a margem do Rio Seridó e ali terem 
relações sexuaes; que logo lhe ter sido derigido tal proposta, ela declarante 
acceitou de bom grado, dirigindo se para a margem do Rio Seridó, nesta 
cidade, em companhia do referido Manoel Lopes, com quem teve ali 
relações sexuaes pela primeira vez, que passados uns oito dias depois ela 
declarante pela segunda vez teve relações sexuaes com o mesmo Manoel 
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Lopes, a noite, dentro do cercado de propriedade de D. Silvina Clemente; 
que foi Manoel Lopes o legitimo autor do defloramento dela declarante; que 
anteriormente ela declarante jamais teve namoro com pessôa alguma nem 
tambem recebido proposta dessa natureza; que para tal fato Manoel Lopes 
não empregou nenhuma sedução com promessa de casamento, partiu 
exclusivamente da simpatia que já existia dela declarante para com Manoel 
Lopes 59. 

Embora a mãe de Cândida não andasse com os olhares vigilantes sob ela, os 

vizinhos exerciam essa função depondo sobre seus comportamentos considerados 

suspeitos, amizades, procedências e namoros que contraía. Além disso, as 

testemunhas alegaram que era do conhecimento de toda a sociedade que o 

deflorador da menor era Inácio Loiola, ex-patrão de Sérgia Francisca, mãe de 

Cândida. A testemunha Maria das Vitória, 21 anos, casada e doméstica resume bem 

a construção imagética da menor perante seu grupo social: 

Cândida pouco obedecia à sua mãe e frequentemente deixava a sua casa e 
vinha para o cinema ou o mercado público desta cidade sem o 
consentimento da mesma [...]; Que logo após o fato crime a menor ofendida 
largou a casa de sua mãe rumando para São João do Sabugi e daí para 
Jardim de Piranhas e finalmente para a zona meretrícia desta cidade, em 
cujo “frêvo” se acha [...]; Que a própria ofendida a ela depoente declarou 
que havia sido ofendida por Inácio Loiola quando ainda era moça, que ouviu 
dizer que a ofendida costumava manter conversa com mulheres de vida 
livre60. 

A inexistência da prova de sedução por promessa de casamento em 

consequência da confissão de Cândida quanto à ausência de namoro entre eles, 

levou a absolvição do réu. 

Benedita Augusta, também se remeteu às relações estabelecidas em 

períodos de festas de Sant’Ana, narrando:  

Eu sempre vinha com o povo de Aprígio Vale, quando vinham eles me 
traziam, sete dias de festa na casa com eles, para eu cozinhar. [...] A Festa 
de Sant’Ana era como é hoje em dia, tinha parque, era coisa assim que todo 
mundo andava, as famílias, viu? Naqueles parques, na roda gigante, eu 
gostava da roda gigante... [risos]. A pessoa que levava a gente tinha 
empregada e ela saía com a gente. Ficava tomando conta. Ela saía com o 
marido e a empregada com a gente.  
Uma vez eu sai com ela, num conhecia ninguém ainda aqui em Caicó. Foi a 
primeira vez que ela me trouxe.  

                                                
59 Processo-crime de Sedução e Defloramento – S/N. Caixa FCC/1939 – jan./maio. Ano 1939, f. 08. 
(Grafia das palavras conforme o original). 
60 Ibid., f. 41-42. (Grafia das palavras conforme o original). 
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Ai ela disse: - Você vai com fulana, que era a empregada. 
Pois a moça arranjou um namorado, me encostou lá na parede eu não 
conhecia ninguém, era que nem uma ovelha besta; num conhecia ninguém, 
ai eu me perguntava: - Ai meu Deus, vou passar a noite aqui? Ai ia 
passando uma menina assim, ai eu perguntei:  
- Você conhece alguém dos Lopes ou dos Vales? Então vá me botar lá, que 
eu não conheço ninguém não.  
Eu disse: - Eu vou mais pra canto nenhum com alguém!61

Benedita Augusta teve contato com a festa prestando serviços domésticos 

em casas de terceiros: trabalhava durante o dia e à noite, saía para ir à novena e 

passear na praça. Os passeios na roda gigante, os relacionamentos e amizades 

esporádicas, como o da empregada que a acompanhou, fortaleciam as redes de 

solidariedade, uma vez que a suspensão das regras e o direito ao extraordinário 

contribuíam para a renovação da sociabilidade, expressos na declaração de Benedita 

Augusta: “as moças saíam com o namorado. Saíam, os pais deixavam, num tava na 

festa? Iam, conforme”62.  

Alguns bailes da festa realizavam-se no Coreto63 (visualizar foto que se 

segue) instalado na Praça da Liberdade, a qual se constituiu e se constitui em um 

espaço de sociabilidade e comercial até 1918, com a inauguração do Mercado 

Público de Caicó. Embora esses bailes, animados pela Banda Recreio Caicoense, 

fossem abertos à população em geral, o Jornal das Moças é enfático na separação 

dos divertimentos entre as camadas sociais ao difundirem as retretas como símbolo 

de desenvolvimento e bom gosto da “classe elitista” em contraposição aos 

carrosséis, considerado divertimento popular, acrescentando que “os carroceis – 

onde, aliás não ia a alta sociedade – não tinha quase frequencia, a não ser dos 

ultimos dias” (MIOSÓTIS, 1926, p. 1). 

                                                
61 Benedita Augusta em entrevista concedida à autora, em 11 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
62 Benedita Augusta em entrevista concedida à autora, em 11 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
63 O coreto foi construído em 1918, durante o governo de Celso Dantas e reconstruído de alvenaria em 
1931, pelo Dr. Dinarte de Medeiros Mariz (FUNDAÇÃO JOSE AUGUSTO, 1982). 



57 

  

_________________________________________________________________________ 
Figuras 4 e 5 – “O primeiro Coreto da Praça da Liberdade”. Foto: Bruno Bourgard. “– O 
Coreto reconstruído (1931)”. Foto: José Ezelino. Fonte: Acervo do Projeto de Pesquisa 
“Fotografia e Complexidade: itinerário norte-rio-grandenses” 

Ao lado dos divertimentos considerados mais populares como a roda gigante 

e o carrossel, outros espaços de diversão se solidificavam hierarquicamente, como 

mostra Diniz (1983, p. 53) ao acrescentar que “os bailes mais importantes 

realizavam-se no salão da prefeitura. Para entrar nos mesmos, exigia-se a chamada 

boa procedência. Logo, não bastava dinheiro. O status de família pesava mais”.  

Segundo as memórias do livro Rastos Caicoenses, os bailes sociais 

realizados no salão da Prefeitura Municipal eram frequentados pelas famílias de 

prestígio político e econômico da sociedade caicoense. Nessas festas, segundo 

Araújo, Marta e Medeiros (2006) havia a propagação dos cânones da beleza e da 

educação, em que as mulheres mostravam-se em consonância com a moda 

desfilando pelos bailes ou pelo pavilhão da festa, instalado na Praça da Liberdade. 

Trindade (1983, p. 33) relembra, de forma idílica, como eram os bailes sociais: 

  

No salão funcional da velha Prefeitura Municipal de Caicó, mesmo 
ladrilhado a pedra, com a ajuda do espermacete para o deslize dos pares, 
realizava-se o programa social de maior gala [...].
Em todo o redor da quadra de dança enfileiravam-se as cadeiras, para a 
assistência das famílias. Muita luz. Num dos extremos do salão posicionava-
se a orquestra – a banda de música local ”O Recreio Caicoense” sob a 
regência do saudoso mestre Bedé. 
E cada família primava pela boa apresentação de seus membros – todos 
muito bem trajados: as mães em suas galas de jóia, rendas e leques, as 
moças com luvas e flores; era um convite à boa educação dos rapazes, de 
prestigiar sua dama com cuidado de nem amassar a flor da cintura. 
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E Diniz (1983, p. 53) complementa, em um tom saudoso e idealizador: 

Nesse tempo a aristocracia dominava. As moças vestiam bem e com recato. 
Sentadas em torno do salão, esperavam seus pares de dança. Tudo 
combinava bem. O salão estava sempre com iluminação farta.  
Os rapazes primavam por uma cortesia espontânea. Era a época em que 
todos sentiam a necessidade de serem educados [...]. 
A banda tocava de parte em parte. Conversávamos muito nos intervalos. 
Bebíamos, mas sem exagero: a embriaguez era repudiada nesses 
ambientes. Mulher, então, não engolia bebida alcoólica. 

Nesses bailes, as mulheres apresentavam-se em consonância com a moda 

difundida pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Recife da belle époque, ícones da 

modernidade. Como se pode observar nas fotos que se seguem, os cabelos a La 

Garçonne das jovens, as jóias, rendas, as flores no detalhe do vestido ou 

sobrepostas pelas mãos, saias fumegantes, luvas, xales e os vestidos de tubo, 

elevavam a feminilidade e mostravam a aderência aos valores ditos civilizados. O 

refinamento do gosto e o vestir-se bem significavam estar condizente com a moda; 

sinal de civilidade (OLIVEIRA, 2002). Além de vestir-se condizente com a ocasião, a 

circulação das mulheres pelo salão deveria ser recatada, com gestos, falas e olhares 

contidos, sob a vigilância de uma polícia dos enunciados. 
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__________________________________________________________________________________
Figuras 6 e 7 – Preparando-se para o baile. Fotos: José Ezelino. Fonte: Acervo do Projeto 
de Pesquisa “Fotografia e Complexidade: itinerário norte-rio-grandenses” 

A vivência da festa e as relações estabelecidas nesses espaços de 

sociabilidade davam-se em intensidades distintas, influenciados por fatores como 

status, classe social e sexualidade como se pode observar nos depoimentos orais 

dos entrevistados, o que não significava que os sujeitos sociais de classes 

consideradas populares não vivenciassem a festa através de outras práticas, 

divertimentos, espaços e relações. Maria Aparecida relembra: 

Nós vinha para a festa de Sant’Ana, arrumava as “trouxinhas”, lá pra Rua do 
Serrote, a gente ficava na casa de Emilia. Passava a festa todinha lá. Ai 
tinha uma moça velha que tomava conta de nós, cozinhava [...] Quando 
terminava a procissão ia embora pro sítio, de noite, todos a pé. Ia e voltava 
todos a pé. 
Vinha no sábado e ia pra novena de tardezinha e no outro dia pra procissão. 
Já existia parque, mas nós não tinha condição de andar no parque. Tinha 
nada; tinha só vontade64.  

                                                
64 Maria Aparecida e entrevista concedida à autora, em 13 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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Os entrevistados relataram que observavam as retretas de longe e muitas 

vezes não possuíam dinheiro para “dar voltas” no carrossel. Algumas das 

entrevistadas acrescentaram que somente começaram a participar da Festa de 

Sant’Ana depois de casadas, remetendo-se à procissão (visualizar as fotos que se 

seguem) como único momento de participação ativa na festejo.  

_________________________________________________________________________ 
Figuras 8 e 9 – Procissão da Festa de Sant’Ana – Caicó/RN. Fotos: Bruno Bourgard. Fonte: 
Acervo do Projeto de Pesquisa “Fotografia e Complexidade: itinerário norte-rio-grandenses” 

Desse modo, afirma-se que, embora os valores considerados modernos não 

transparecessem em todos os corpos, isso não se tornava um empecilho para se 

vivenciar a festa, experimentada através de variadas táticas: os passeios ao redor da 

praça com a família, amigas ou namorado; as brincadeiras no parque Lima; a 

participação na procissão; a vivificação de novas e antigas amizades ou ainda de 

encontros amorosos esporádicos ou informais no período festivo, como aconteceu 

com Cândida Ferreira. A festa, embora fosse experimentada através de práticas 

ordinárias e cotidianas, era o momento do extraordinário, vivido de forma única e 

original.  

Todos os espaços de sociabilidade aqui trabalhados – os sambas, bailes, 

cinema e a Festa de Sant’Ana – mostram que as relações sociais e os laços de 

solidariedade se multiplicavam ampliando os espaços festivos pelos quais as 

mulheres divertiam-se.  

Nesse exercício de olhar para as margens é que se percebe a atuação de 

agentes disciplinadores como os Estados, a Justiça e os jornais na delimitação e 

veiculação de condutas, valores e representações de feminilidade/masculinidade em 
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consonância com o que se considerava moderno. Analisemos, no capítulo seguinte, 

como essas representações são apresentadas nos discursos do Jornal das Moças e 

da Justiça. 
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2.1 Moça prendada, moça honrada: A construção discursiva do feminino no 

Jornal das Moças

A mulher é symbolo da alegria e da paz; 
a formosura de todas as formosuras. 
- O homem é uma creança traquina e 

voluvel que se deixa arrastar ao impulso de um 
pequeno capricho65. 

O homem tem três caracteres: o que 
tem, o que mostra e o que pensa ter. A mulher, 
pelos seus sentimentos de bondade, apresenta 

caracteres que não se podem descrever66. 

Publicado em edições distintas do Jornal das Moças, esses pensamentos 

difundem papéis sociais para o feminino e o masculino: a mulher como naturalmente 

alegre e passiva; o homem como ativo e incapaz de controlar seus impulsos de

“macho”. Esses papéis pretensamente “naturais” atribuídos aos sujeitos sociais e 

legitimados a partir da suposta inteligibilidade das categorias de gênero, são efeitos

de “verdade” produzidos sobre o sexo, a sexualidade e os confrontos sociais e 

políticos, e agem legitimando a construção do feminino como o “outro”, a “oposição”, 

a “natureza”, “o” sexo, perceptível nos discursos veiculados pelo Jornal das Moças. 

O Jornal das Moças consistiu em uma publicação semanal caicoense 

destinada às mulheres norte-rio-grandenses. Seu corpo editorial era formado por 

mulheres da chamada “camada elitista” caicoense: a professora Georgina Pires - 

responsável pela editoração; Dolores Diniz - gerente; Júlia Medeiros, Maria Leonor, 

Julinda Gurgel e Santinha Araújo - redatoras do periódico, mas também contou com 

contribuições do advogado Renato Dantas, do coronel Janúncio Bezerra da Nóbrega 

e do Dr. José Gurgel de Araújo, além de colaborações de leitoras para a Coluna de 

Cartas.  

A primeira edição do tablóide data de 07 de fevereiro de 1926, somente 

encerrando o trabalho em 1932 com o fechamento da tipografia, a qual se localizava 

na Praça da Liberdade (NETO, 2002). No primeiro número do periódico, na coluna 

                                                
65 PENSAMENTOS. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 16, p. 1, 23 maio 1926. (Grafia das palavras 
conforme o original). 
66 VAL-SOB. Distincções. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 26, p. 1, 31 jul. 1926. (Grafia das 
palavras conforme o original). 
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de notícias, o advogado Renato Dantas parabenizou a iniciativa da criação do Jornal 

das Moças:  

[...] Será este um semanário de caráter independente, noticioso, e contará 
com assídua colaboração das nossas conterrâneas. Como se trata de um 
órgão fundado por moças de nossa melhor sociedade, certo ele trará ensejo 
para o desenvolvimento da mulher caicoense, que já se há afirmando 
propendente às lides jornalísticas. Caicó está, portanto, de parabéns com a 
criação do Jornal das Moças67. 

O periódico já utilizava várias “técnicas jornalísticas, como a diagramação, 

formato de três colunas, distribuição nas bancas da cidade, assim como assinaturas 

de seus exemplares” (NETO, 2002, p. 10), alcançando grande expansão pelo estado 

ao ser lido por mulheres e homens de várias cidades norte-rio-grandenses, a 

exemplo de Natal, Ceará Mirim e Lajes. Esse era o único jornal caicoense produzido 

por/para mulheres68 e suas notícias transmitiam assuntos nacionais e caicoenses, 

veiculando, ainda, colunas de literatura, humorismo, notas sociais, curiosidades, 

novidades sobre moda, poesias, pensamentos, e, principalmente, críticas, conselhos 

e exemplos de condutas para os sujeitos sociais. 

O Jornal das Moças e os processos-crime de defloramento apresentam-se 

como principais mecanismos de construção e difusão das representações de 

feminilidade e masculinidade na sociedade caicoense – entre 1900 e 1945 – as 

quais a historiografia nomeia de “burguês”. Previamente, ressalta-se que conforme a 

historiografia o feminino burguês é um construto sócio-cultural e histórico que 

naturaliza a imagem da mulher ligada à esfera privada: disciplinada para casar e 

exercer seu papel de esposa, dona de casa e reprodutora de valores e filhos 

“legítimos” (MALUFF; MOTT, 2001; D’INCAO, 2006). Esperava-se, dessa forma, que 

as mulheres incorporassem as representações de feminilidade difundidas pelos 

jornais e pela Justiça. 

Vale salientar que a escolha em se trabalhar com o Jornal das Moças como 

uma fonte de pesquisa justifica-se na medida em que se está propondo analisar as 

representações de feminino veiculadas por instâncias pedagógicas, como os jornais 

e a Justiça, no recorte temporal estudado. Tem-se consciência que esse periódico 
                                                
67 DANTAS, Renato. O Jornal das Moças. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 1, p. 1, 7 fev. 1926.  
68 O Binóculo (1916-1919) e o Jornal do Seridó também foram tablóides que circularam em Caicó no 
recorte temporal analisado por esse trabalho, embora o Jornal das Moças (1926-1932) tenha sido o 
único periódico direcionado ao público feminino.  
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foi escrito por/para mulheres da elite – o que transparece fortes questões de classes, 

as quais não se podem ignorar – e que sua abrangência limitava-se a essa classe 

social, uma vez que a maioria das ofendidas, réus e testemunhas não sabiam ler, 

nem escrever.  

Todavia, o que se analisa nesse tablóide são os valores que embora não se 

constituíssem em referenciais para as moças de classes populares, foram 

incorporados por meio de outros mecanismos, como a oralidade e a memória. Esses 

valores são reproduzidos nos discursos que tinham como objetivo sublinhar a 

culpabilidade do réu ou da vítima, mesmo esses estando perpassados de filtros 

intermediários que acabavam por codificar a fala dos depoentes (vítimas, indiciados 

e testemunhas). Ora, nas falas das testemunhas, é nítida a apropriação dos 

elementos do Código Penal, por exemplo, que incriminavam ou absolviam o 

réu/vítima, usando-os para representar “valores morais”, “honra” e “virgindade”; e, na 

mesma medida, as vítimas faziam uso dos discursos jurídicos diante do juiz para 

parecerem mulheres honestas.   

É nessa medida que a análise de artigos do Jornal das Moças e dos 

processos-crime ajuda a pensar os valores incorporados e as suas influências na 

produção das subjetividades dos indivíduos das camadas mais populares. Esse 

caminho está sendo pensando a partir de Ginzburg, C. (2000) e Bakhtin (1993). De 

acordo com esses autores, há uma confluência na circulação de várias culturas que 

se interpenetram de forma dialógica por meio da influência múltipla entre elas, em 

um processo dinâmico. Os valores e visões de mundo das classes consideradas 

populares não se tornavam alheios à cultura dominante, assim como os clichês e 

ideais “dominantes” não eram estranhos aos costumes dos homens e mulheres 

envolvidos em processos criminais, mas, pelo contrário, comunicavam-se entre si, 

através do que Ginzburg, C. (2000) elegeu de circularidade cultural. 

Com base nisso, embora essa comunicabilidade se realize dialogicamente, 

ela não é passiva às influências externas recebidas, demonstrando a existência de 

uma pluralidade de culturas que está em constante diálogo com a dita cultura 

hegemônica, ressignificando-a e fazendo uso dela cotidianamente. Como mostra 

Esteves (1989), a ausência da passividade cultural nas camadas populares diante 

da incorporação dos elementos culturais conferidos pela cultura “dominante” não 

representaria uma aculturação vitoriosa, mas a insurgência de leituras espontâneas 



66 

e originais acerca das representações de namoro, casamento e virgindade, o que 

será trabalhado nos capítulos subsequentes dessa dissertação. 

Salienta-se ainda que as fontes analisadas demonstram a existência de 

estratificações dentro das classes sociais (classificadas de elitistas e/ou populares), 

perceptíveis na análise das sentenças dos processos-crime de defloramento, o que 

demonstra a ação de um jogo político nas nuances dos discursos moralizantes da 

Justiça, por exemplo. Observa-se que não era raro um réu ser absolvido em 

consequência da influência política, do apadrinhamento ou do auxílio financeiro 

recebido dos patrões para custear as despesas do processo. Por isso, enfatiza-se 

que não é pretensão desse trabalho analisar as representações de namoro e honra 

entre populares como se todos os indivíduos desse grupo fossem iguais, pois 

existem signos que marcam hierarquicamente os valores, mesmo sendo membros 

de uma mesma camada social. A partir dessa consideração, pode-se afirmar que o 

gênero é relacional não apenas com sexualidade, mas também com elementos 

como etnia e classes sociais.  

É a partir dessas fontes que se pode delinear e estudar as representações 

de feminino enquanto uma construção sócio-histórica e efeito de práticas 

reguladoras de poder e das transformações socioeconômicas brasileiras na primeira 

metade do século XX. 

2.1.1 Medicalizando o corpo, curando a mulher: o feminino “higiênico e 

saudável” 

Caicó, 30 de maio de 1926. Anuncia o Jornal das Moças:  

A velha CHUPETA foi ultimamente condenada à morte. O professor Penard, 
distincto [...] e hygienista, insistiu com a câmara dos deputados francezes 
que se fizesse a defesa da saúde das criancinhas. Para conseguir tão 
humanitário e patriótico fim era mister prohibir a fabricação das chupetas e a 
sua venda.  
Depois de longos debates a causa ficou vencida. A CHUPETA foi 
definitivamente condemnada a morte, provado como ficou ser esse pequeno 
instrumento de borracha a causa de maior parte das intoxicações nas 
creanças.  
Aviso às mães de família69.      

                                                
69 LIZ, Flor de. A morte da Chupeta. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 17, p. 3, 30 maio 1926. 
(Grafia das palavras conforme o original). 
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A chupeta foi condenada à morte em nome da saúde das crianças! Com o 

olhar voltado para os discursos de civilidade, progresso e modernidade, o Jornal das 

Moças passou a propagar notícias que transmitiam os ideais de higienização e 

medicalização do corpo social; mecanismos de ação da política médico-higienista 

para a modernização da nação. Assim como a chupeta passou a ser alvo das 

investiduras que a condenava por sua ineficácia na produção do considerado “corpo 

saudável,” é perceptível no Jornal das Moças: a recorrência à divulgação das 

práticas corporais voltadas para o cuidado de si e produção do “corpo higiênico”; a 

propagação de críticas condenando as más condutas e a excessiva liberdade 

feminina pela esfera pública; a falta de civilidade da população; e a escassa atenção 

do poder municipal à modernização do espaço citadino. 

Tornando-se alvo das políticas moralizantes e higienistas, as mulheres 

passaram a receber incidências das novas técnicas e práticas corporais70

consideradas modernas, não apenas através das notícias veiculadas pelos jornais, 

mas principalmente pela oralidade71. Aqui, se está pensando nas mulheres inseridas 

em uma esfera mais abrangente: o corpo social, sob o qual se investiram 

economias, discursos e tecnologias que tinham como objetivo eliminar as mazelas 

do atraso físico – estrutura urbana e econômica do país – e moral – da população. 

Em meio á reorganização urbana e moralista, os Estados tomaram para si o dever 

de moralizar o indivíduo pelo trabalho, pois este lhe atribuía qualidades morais, de 

forma que “o que se desejava não era a punição pura e simples do indivíduo, mas 

sim sua reforma moral” (CHALHOUB, 2001, p. 71). 

Novos saberes e práticas corporais passaram a ser veiculadas em Caicó 

pelo Jornal das Moças através de tecnologias inovadoras que tinham como objetivo 

a incidência positiva na mulher e na criança. Andrade (2007) chama a atenção para 

a propagação do consumo na cidade de Caicó, ao mostrar como a saúde passou a 

circular enquanto uma mercadoria a ser vendida e comprada por meio dos anúncios 

jornalísticos de emulsões, vacinas, elixires e xaropes para curar as mazelas e 

doenças. Esses investimentos na saúde representavam a preocupação na educação 

dos sentidos em um mundo de novas sensibilidades que emergiram calcadas nos 

                                                
70 Sobre essa temática, ver Del Priore (2000). 
71 O conhecimento da defesa da honra pela Justiça se dava principalmente através da oralidade, os 
ofendidos eram instruídos por vizinhos, amigos, parentes sob como proceder à queixa quando se 
desejava “limpar” à honra, ou seja, procurar à Justiça. 
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saberes médicos através das políticas de higienização, em ação por meio da 

medicina social e estatal (FOUCAULT, 1993).  

De acordo com Oliveira (2002), a medicina social consistia em um 

dispositivo de poder saber/disciplinar que em nome da higiene não apenas urbana, 

mas social e pessoal, delimitava e legitimava os espaços considerados certos e 

errados. Era por meio das práticas sanitaristas que a medicina social agia sobre os 

corpos, na medida em que se revestia do objetivo de higienizar e modificar os 

hábitos considerados arraigados de tradicionalidade e inadequados para a nação 

que se modernizava e se queria civilizada e capitalista. 

A ação da medicina social pode ser observada nos discursos acerca de “ser 

civilizado” e “ter civilidade”. De acordo com o Jornal da Moças, tornar-se civilizado 

representava aderir aos projetos higienistas, a exemplo da vacinação, e refinar as 

condutas. O interessante é que muitos desses discursos de civilidade tecidos pelo 

Jornal das Moças principiavam a partir de críticas às condutas e costumes 

considerados atrasados das camadas populares, como: entrar na igreja de chapéu; 

comentar o filme ou fumar durante a sessão cinematográfica; e resistirem às 

campanhas higienistas.  

Um bom exemplo da imposição da “civilidade” à população pode ser 

visualizado pelo artigo “A nota”72, veiculado pelo Jornal das Moças, o qual aplaudiu a 

campanha preventiva de mata-mosquitos da Fundação Rockfeller e incentivou a 

população a receberem, com estima, os funcionários da referida fundação que 

providenciariam o extermínio dos mosquitos e martelinhos nos potes de água. O 

periódico justificou a adesão à campanha argumentando que a higienização do lar é 

indispensável para o sucesso do futuro e para a ausência de posteriores sofrimentos 

e dissabores. 

Nos discursos do Jornal das Moças, é perceptível a veiculação do cuidado 

com o corpo por meio da utilização de várias técnicas que passavam, segundo 

Mauss (2003) pelo esfregar, lavar e ensaboar; pelo cuidado com a higiene bucal e 

das necessidades naturais humanas, de forma a higienizar os hábitos considerados 

tradicionais. Nas figuras que se seguem e no artigo Cabellos Curtos veiculado pelo 

Jornal das Moças, é visível a apresentação dos signos de civilidade e progresso: 

                                                
72 Ver: LIZ, Flor de. A nota. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 35, p. 1, 26 set. 1926. 
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A moda dos cabellos curtos continua com grande furor. Explica-se. É na 
verdade graciosa e hygienica e além do mais torna a cabeça das mulheres 
muito mais leves, o que é deliciosamente encantador e feminino [...] Já 
existe uma infinidade de maneiras elegantes de variar o poco variável dos 
cabellos a la garçone, que tem muito levado as barbearias e as laminas de 
Gillet. Além de sedutora e galante esta perfeitamente de acordo com o 
progresso e a evolução das cousas, pois é certo que mais se valoriza o uso 
dos cabelos curtos. E note se, foi a própria mulher que deu o primeiro golpe 
de morte nos cabelos compridos. Rifiro-me a Dalila. E já estamos em pleno 
domínio da Bíblia, cae a lanço citar aquella passagem do profheta Ezequiel 
que manda cortar os cabelos com uma espada afiada e atiral os ao fogo em 
honra a Deus 73. (grifo nosso). 

             

_________________________________________________________________________ 
Figuras 10 e 11 – Almanaque A Saúde da Mulher74; Jornal do Seridó, 1931; Propaganda do 
Xarope São João75; Jornal do Seridó, 1931. Fonte: ANDRADE, Juciene Batista Félix. Caicó: 
uma cidade entre a recusa e a sedução; Figura 12 – Propaganda do Sabão Líquido
Aristolino76. Fonte: Jornal das Moças, 1926. 

                                                
73 CABELLOS curtos. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 41, p. 1, 12 dez. 1926. (Grafia das palavras 
conforme o original). 
74 O Almanaque A Saúde da Mulher circulou em Caicó entre as décadas de 1920 e 1930 e trazia 
depoimentos de pessoas que usaram os medicamentos citados nas propagandas e que obtiveram a 
cura para os males sentidos, a exemplo da figura acima que indica a eficácia do remédio para a cura 
dos “incômodos” das senhoras. 
75 O Xarope São João assegurava os seguintes benefícios: 1 – A tosse cessa rapidamente; 2 – As 
gripes, constipações ou defluxos cedem e com elles as dores do peito e das costas; 3 – Aliviam-se 
promptamente nas crises (afllições) dos [...] e os acessos da coqueluche tornando-se mais ampla e 
suave a respiração; 4 – As bronchites cedem suavemente, assim como as inflamações na garganta; 5 
– A febre e os suores noturnos desaparecem e 6 – Acentuam-se as forças e normalisam-se as 
funções dos órgãos respiratórios. 
76 Para o banho: embellazar a pele, banho das crianças, barba, queimaduras e quaesquer feridas use 
sempre o “Aristolino” (Sabão líquido).
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No artigo Cabellos Curtos, percebe-se a tessitura do considerado “corpo 

higiênico” ao ressaltar a leveza e graciosidade de uma cabeça higiênica em 

consonância com o corte que dá ressalva a feminilidade, como também por meio 

dos anúncios propagandísticos – imagens apresentadas acima – veiculados pelos 

periódicos, como o Jornal do Seridó e o Jornal das Moças, que prometiam as curas 

dos males femininos, da tosse, dor de cabeça, queimaduras, feridas etc.  

Tais propagandas constituíam-se em vias da pedagogização sanitarista do 

corpo social que se aliava ao cuidado de si, de que fala Foucault (2002b), reforçando 

o desenvolvimento de uma cultura de si, a qual valorizou as relações dos indivíduos 

consigo mesmos através de práticas que são sociais, como o                

“cuidado com o corpo, os regimes de saúde, os exercícios físicos sem excesso [...]. 

As leituras, as anotações, que se toma sobre livros ou conversações ouvidas [...] a 

rememoração das verdades de que convêm apropriar-se ainda melhor” 

(FOUCAULT, 2002b, p. 56-57).  

O cuidado de si estabelece uma intensificação das relações que extrapolam 

as instituições como a escola, a igreja, encontrando apoio nas relações com os 

outros por possuírem aptidões para aconselhar-lhes e dirigir-lhes sobre os cuidados 

com o corpo e a alma. O aumento da preocupação e atenção médica com o corpo 

mostra que ele é configurado como frágil, necessitando de constantes cuidados 

médicos.  

Aos poucos emergem as representações do feminino nos discursos 

jornalísticos! 
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2.1.2 Virgem, Esposa e mãe: representações de feminilidade e masculinidade 

nos discursos jornalísticos 

G. V.  

Boa e pura como a candida margarida 
que desabotôa as suas mimosas petalas, a minha 
gentil perfitada possue tão bellos dotes que o lápis 

não descreve. 
Esguia, frágil mesmo, melle, é um 

extranho junquilho animado. 
Seus olhos escondem o clarão magnífico 

da intelligencia que lhe esplende na fronte 
augusta. [...]  

Amável e gentil seduz pela sua graça 
sempre jovial. A sympathia alliada a vivacidade de 

seu espírito são a característica inconfudivel de 
sua pessoa attrahente. [...] 

Queira acceitar, portanto as homenagens 
sinceras de nossa admiração.  

CARMELLI
30 Outubro de 1926.77  

Terna, de dotes indescritíveis, frágil, esguia, gentil e bela. Assim Carmelli 

desenha o perfil de G. V. como uma mulher que atrai admirações. E, a partir disso, 

emerge a interrogação: que feminino é esse que Carmelli ressalta com tanta 

vivacidade e que o Jornal das Moças veicula com exaltação em suas páginas? Essa 

mulher está em contato com ditames considerados modernos: transita pelas esferas 

públicas, a exemplo de bailes e cinemas; trabalha exercendo o magistério; possuí 

dotes domésticos admiráveis e uma conduta que despertaria a paixão e o amor 

romântico em qualquer homem. Qualidades esperáveis de uma mulher higienizada!  

A pretensa modernidade apregoada nos discursos jornalísticos incidiu na 

construção das representações de feminino e família, em fins do século XIX. 

Segundo Caulfield (2000), para os jornalistas e juristas, a modernidade representava 

um paradoxo. Se por um lado ela representava o progresso social, o 

desenvolvimento econômico e industrial e o estabelecimento de condutas morais – 

quando pensada a partir do masculino era representada positivamente, reforçando a 

racionalidade – por outro lado, ela também significava desregramento dos valores 

tradicionais, degeneração moral e dissolução dos bons costumes – quando atribuída 

                                                
77 CARMELLI. Perfil. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 39, p. 2, 31 out. 1926. (grifo do autor). 
(Grafia das palavras conforme o original).  
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à mulher. Essas leituras da modernidade davam aporte ao Estado na legitimação 

dos discursos que naturalizavam o corpo feminino como frágil e enganável, recôndito 

do natural, justificando a sua tutela78 e sua representação civil pelo masculino, 

reafirmando a subordinação feminina. 

Artigos sobre educação, contenção e frigidez feminina se tornaram cada vez 

mais incidentes nas páginas do Jornal das Moças, visando à aplicação de um regime 

disciplinar para a orientação ou correção positiva da mulher que burlava a (pretensa) 

ordem, a qual se daria principalmente pela educação dos sentidos e condutas. A 

partir do artigo Educação Feminina, veiculado pelo Jornal das Moças, percebe-se 

que a educação torna-se um mecanismo social desse regime saber/poder que 

justifica a necessidade de educar a mulher a partir do seu entrelaçamento com o 

privado, visando ao seu aprimoramento na economia doméstica, no lar, na família, 

no ser mãe e na própria sociedade. Assim, conforme Cortez (1926), a educação 

feminina, em princípio do século XX, 

tem sido a maior preocupação dos espíritos elevados [...].  Atualmente o 
preconceito da sociedade antiga de negar a mulher o direito da instrucção, e 
reservar-lhe a mesquinha posição de escrava e o direito do sacrifício, tudo 
isso passou e a mulher occupa hoje na sociedade moderna o lugar que lhe 
compele [...]. Educar a mulher é um importante problema da vida, humana. 
A mulher, mãe e esposa, precisa ser suficientemente educada para melhor 
dirigir o lar, educar os filhos guiando-lhes no caminho da formação do 
caráter, ensinando-lhes a pratica do bem e os deveres para com a patria, a 
família e a sociedade. Ainda perdura nos espírito de alguns Paes, 
principalmente dos que rezidem longe dos centros civilizados que a mulher 
não precisa de instrucção, que apenas a aprendizagem dos trabalhos 
domesticos completa a sua educação.  
Mandar uma filha para um colegio na capital, para aprender a usar roupa, 
vistir-se na moda, dançar o shimy e ser enfim uma boneca de salão. É 
verdade que sendo retirada a mulher de um meio obscuro, ella receba a 
influencia da moda, mas tambem muito beneficios mais accentuados ella 
receberá. Estes fazem-se sentir desde o arranjo da casa de salão de bailes 
de casa de diversões. É um grande erro confundir a mulher fútil com a 
mulher educada. A primeira é apenas uma escrava da moda, que alem do 
rouge, pó de arroz, modas, é incapaz de ligar duas idéas. A mulher instruida 
experimenta os prazeres mundanos, anda chic, usa cabelos a l’agarsonne. 
E é esta mesma mulher que instrue, educa, distingue-se na sociedade como 
elemento superior, na família como mãe e esposa exemplar. (grifo nosso)79. 

                                                
78 Para uma análise mais detalhada sobre o tutelamento e marginalização das mulheres pela Justiça, 
ver: Cavalcanti (2000). 
79 CORTEZ, L. Educação Feminina. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 13, p. 2, 16 maio 1926. 
(Grafia das palavras conforme o original). 
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Esse artigo ressalta a necessidade de educar a mulher tornando-a útil, mas 

não fútil, para o pretenso papel “natural” ao seu sexo: ser mãe, dona de casa e 

esposa, a tríade que legitima a representação feminina nomeada de burguesa 

(MALUF; MOTT, 2001). Assim, tornava-se necessário inseri-la na modernidade por 

meio da educação: ensinar a estar na moda sem deixar de instruir; saber vestir-se e 

portar-se sem deixar de ser elegante e comedida, sempre a disciplinando. 

 Educá-la para o lar, atividades domésticas e criação/formação do caráter de 

seus filhos eram elementos constituintes da feminilidade que, segundo os discursos 

normalistas, defendia a virgindade, o casamento e a maternidade como pilares da 

moralidade moderna. Como se observa no artigo seguinte, intitulado Tres Nimphas, 

ser virgem, esposa e/ou mãe estava associada aos sinônimos de amor, abnegação 

e companheirismo. Eis o feminino tecido pelas imagens das ninfas:  

A primeira representa a VIRGEM – uma mulher linda. Emana de [...] amor.; 
[...] um anjo vagando [...] a espalhar os effluvios de sua candura. 
Sua palavras são sempre affaveis com maneiras sempre cativantes [...] 
personificação do Belo. 
A segunda representa a ESPOSA, uma mulher sublime. Espalha [...] 
carinho, ternura. Inseparável companheira do homem, sua maior amiga em 
todas ocasiões, consola-o meigamente suas lagrimas. [...] Personificação da 
Bondade, do Amor e da Abnegação.  
A terceira representa a MÃE, uma mulher divina, alimenta ternamente ao 
seio, o filho de suas entranhas, acompanha no desvelo de seus primeiros 
passos [...] emoldura a ação de virtudes. É a personificação do Heroísmo e 
do Carinho80.  

A partir da instauração do regime republicano, o Estado trouxe para si o 

poder de intervir em casos que provocassem mazelas a imagem pública, antes 

centrada nas mãos da Igreja (PEDRO, 2003). Como bem coloca Donzelot (1986) o

Estado passou a agir por meio das famílias tornando-as discursivamente 

responsáveis pela pedagogização da mulher e da proteção dos considerados 

“perigos da rua” retratados pela liberalização, tutelando-a e colocando-a como foco 

das reestruturações dos códigos sexuais, jurídicos e morais encaminhados desde o 

primeiro Código Penal Republicano de 1890 e intensificadas pelas políticas 

getulistas. 

                                                
80 NERIDA. Três Nimphas. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 17, p. 2, 30 maio 1926. (Grafia das 
palavras conforme o original). 
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Constroem-se, desse modo, “verdades” sobre o feminino, o sexo e o corpo 

centradas em uma política nacionalista-moralista e naturalizadas pelas técnicas 

polimorfas da sexualidade. Assim, com o olhar sob a discussão apresentada por 

Foucault (1997b), afirma-se que pensar em “verdades” do sexo e em sexualidade é 

pensar em regimes de poder e em como este poder penetra o corpo, controlando o 

desejo e o prazer. Nessa perspectiva, as técnicas polimorfas do poder criam toda 

uma economia discursiva de incitação institucional a se falar de sexo, mas gerindo-o 

através de uma polícia do sexo e dos enunciados, da depuração das palavras e 

condutas, do controle intensivo das enunciações e movimentos corpóreos enquanto 

dispositivos da grande sujeição que não se reduzem ao efeito negativo da proibição, 

mas estendem-se em um mecanismo mais complexo e positivo. 

As instâncias pedagógicas incitam a falar do sexo por meio da confissão, 

mas usando a depuração das palavras e controlando extensivamente os discursos, 

os gestos, movimentos corpóreos, olhares e enunciados; cuidados que são 

transmitidos pelas famílias por meio da oralidade. A partir de Foucault (1997b) 

percebe-se que a incitação discursiva leva a se falar de sexo, mas valorizando-o 

enquanto segredo, como se pode notar nas palavras de José Paulino, 83 anos: 

Havia respeito. Se você tinha um namorado e você tinha uns assuntos para 
contar que era “imoral”, que não podia dizer, se fosse ele que soubesse ele 
chamava você para contar. Se fosse você que soubesse tinha de chamar 
em particular: Venha aqui fulano que eu tenho um negócio para te falar. 
Dava para conversar em particular, mas escondido, assim fora, de dia 
mesmo e ali se falava, um assunto baixo que ninguém pegasse o assunto, 
mas dizer declaradamente na presença de pai, ninguém tava nem doido 
para ir contar aquela história81.  

Através das palavras de José Paulino, percebe-se que o sexo passa a ser 

dito, todavia constantemente policiado, depurando-se as palavras e os gestos, 

controlando-se os discursos e as condutas e valorizando-as sob a forma de segredo. 

De acordo com Del Priore (2005), a repressão sexual nas mulheres era incidente, de 

forma que a palavra “sexo” nunca era pronunciada, legitimando o recato através da 

culpabilização do feminino por estar adentrando no limite do que se considerava 

“imoral”. 

                                                
81 José Paulino em entrevista concedida à autora, em 15 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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Ideais de feminilidade e masculinidade passaram a serem difundidos por 

revistas femininas82 e pela própria Justiça a cada processo-crime julgado, 

sustentado em uma nova sensibilidade que entrou em transformações no século 

XIX, espelhando relações perpassadas pelo amor romântico. Esta mudança refletiu-

se principalmente através da literatura em que “a ficção romântica descreve uma 

atitude de amor mais próxima a um estado da alma do que da atração física”. 

(D’INCAO, 2006, p. 233).  

De acordo com DUARTE, Luiz Fernando (1999), o sistema de significação 

que chamam de cultura ocidental está perpassado por relações que se entrecruzam 

em fenômenos ligados à sensualidade, à sexualidade e à sensibilidade, categorias 

de pensamento que são incorporadas pelos indivíduos inconscientemente.  Ainda 

segundo o autor, simultaneamente ao dispositivo da sexualidade, surgiu o 

dispositivo da sensibilidade ocidental que se refletiu nos romances e se tornou um 

veículo de incitação dos sentidos que perpassa pelas mudanças no comportamento 

sexual e em novos estilos de vida sobrepostos ao tradicional, assim como pelo 

desenvolvimento de tecnologias que produzem a longevidade e a qualidade do 

corpo, entre outros.  

O dispositivo de sensibilidade se faz presente nos discursos acerca da 

modernidade apresentados pelo Jornal das Moças em toda uma excitação dos 

sentidos: o teatro, o cinema, a higiene, as especialidades médicas de saúde – 

odontologia, ginecologia etc. Todos esses instrumentos contribuíram para a 

ampliação da sensibilização do corpo, fazendo emergir novas formas de visibilidade 

para o feminino, calcado no amor romântico e centrado na relação conjugal e familiar 

(D’INCAO, 2006). 

Assim, o Jornal das Moças representa o feminino concomitantemente à 

propagação do amor como indispensável para a perpetuação das relações familiares 

consideradas legítimas, ou seja, legitimadas pelo casamento civil e religioso 

(CAVALCANTI, 2000). A difusão da representação de um ideal familiar é perceptível 

nas letras de Dora através da ênfase na sacralização da vida em família, do lar e da 

reprodução moral que a mesma carrega. Dora (1926, p. 2) escreve que  

a vida em família é essa convivencia doce e affectuosa que gozamos no lar 
místico, uma sacrossanta de nosso primeiro vagido, sanctuario augusto de 

                                                
82 Sobre essa temática, ver: Bassanezi (1993). 
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nossa primeira caricia. A vida em família é muito diferente da vida em 
sociedade actual, onde encontra mais corrupção do que regeneração. 
Reconheço que precisamos da convivencia em sociedade, mas esta muito 
longe de assemelhar a que recebemos no regaço amigo dos paes, que são 
na terra os nossos únicos e verdadeiros amigos. 
Segundo a opinião de uma grande escritora, vida é uma série de 
combinações e é preciso estudal as, seguil as, para chegar a se encontrar 
em boa posição [...] 
A vida em familia differe muito da vida em sociedade e o nosso estudo deve 
se limitar em fazer nosso lar o sanctuario bendicto da nossa maior 
dedicação. Só assim encontraremos a felicidade completa e poderemos 
recompensar o muito que recebemos de nossos paes83. (grifo nosso). 

A vida em família é retratada por Dora como o caminho para a conquista de 

uma boa posição social, contrapondo-a a degeneração da vida em sociedade. Tal 

discurso é arrematado por justificativas que remontam a influência de discursos 

religiosos sobre a vida social através de expressões como “sacrossanta”, “santuário 

augusto” e “bendito”. Implicitamente, Dora legitimou o lar como seguro e propenso 

às felicidades familiares. Com um discurso muito similar, Flor de Liz (1926, p. 2) 

reproduziu o artigo O Lar e a Felicidade para reforçar os papéis sociais, 

correlacionando-os as categorias “rainha do lar”/feminino e “chefe de 

família”/masculino: 

A felicidade está no lar. Todo o homem que consegue bem organizar o seu 
lar tem attingido a felicidade. Porque a felicidade existe. Quem no-lo afirma 
é o poeta. 
A philosophia dos versos de Vicente de Castro é encantadora. Porem há 
philosophia de fundo mais pratico... Há, pelo menos, um ensinamento 
precioso para que o homem se torne feliz. É aquelle que nos diz: a 
felicidade consiste em estar cada um conformado com a sua sorte.  
Questão pois de paciência.  
Quando o homem elége sua companheira, e quando a eleita em perfeita 
communhão de sentimentos volta se toda para a belleza do seu lar, 
caminham ambos para a felicidade. 
O lar é pois a grande realeza.84 (grifo nosso).

Analisando-se a crônica, acima, percebe-se que a felicidade é associada à 

vida familiar. Se a felicidade encontrava-se no lar, então a prescrição para as 

mulheres da dedicação exclusiva a ele e a conformidade com a sua sorte, 

independente dos rumos que o casamento tomasse – diante (ou não) dos vícios ou 
                                                
83 DORA, C. A vida em Família. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 28, p. 2, 31 jul. 1926. (Grafia das 
palavras conforme o original). 
84 LIZ, Flor de. O Lar e a Felicidade. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 31, p. 2, 22 ago. 1926. 
(Grafia das palavras conforme o original). Artigo transcrito pelas redatoras do Jornal das Moças da 
Revista Doméstica, publicada no Rio de Janeiro. 
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traições do marido –, tornava-se destino imanente à relação amorosa que deveriam 

ser superados. De acordo com o discurso idealizado de Flor de Liz, a vida em família 

suplantaria qualquer dissabor que a relação os levasse a experimentar. 

Simultaneamente ao ideal de família, a representação do feminino é 

apresentada em relação ao masculino através de binaridades e oposições que se 

complementam na construção da sexualidade, constituindo-se em partes 

interdependentes nas relações de gênero, como se visualiza na crônica a seguir, 

intitulada de Parallelo:  

A aspiração do homem é a suprema gloria. A aspiração da mulher é a 
virtude extrema. A gloria faz o immortal, a virtude faz o divino. O homem tem 
a supremacia. A mulher tem a preferência. A supremacia significa a força, a 
preferência representa o direito. O homem é forte pela razão. A mulher é 
invencível pelas lagrimas. A razão convence, as lagrimas commove. O 
homem é capaz de todos os heroismos. A mulher de todos os martyrios. O 
heroismo ennobrece, o martyrio sublima. O homem é um código. A mulher 
um evangelho. O código corrige, o Evangelho aperfeiçôa. O homem é o 
templo. A mulher é o sacrario. Ante o templo descobre se, ante o sacrario 
ajoelha se; O homem pensa. A mulher sonha, Pensar é ter no coração uma 
lava, sonhar é ter na fronte uma aureola. O homem é o occeano. A mulher é 
o lago. O oceano tem a perola que adorna, o lago tem a poesia que 
deslumbra. O homem é a aguia que vôa. A mulher é o rouxinol que canta. 
Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um 
pharol – a Consciência. A mulher tem uma estrella – a Esperança. A 
consciência guia, a esperança salva. 
Enfim: o homem está collocado onde termina a terra. A mulher onde 
começa o céo85.     

Nessa crônica, é visível a construção do feminino em relação à 

representação do masculino: a aspiração do homem é a suprema glória; ele tem a 

supremacia que significa força; é racional, pensa e é capaz de heroísmos que o 

enobrece; é a águia e o oceano; tem a consciência; é o código que corrige e 

localiza-se onde termina a terra. A mulher, em contraposição, aspira à virtude 

extrema; é emotiva e convence pelas lágrimas; é capaz de todos os martírios que a 

sublima; ela sonha e tem a esperança; ela é o rouxinol, o lago e o evangelho que 

aperfeiçoa e localiza-se onde começa o céu. Imagens veiculadas que legitimam o 

masculino como forte, punitivo e racional e o feminino como frágil, irracional e 

emotivo (CAVALCANTI, 2000). 

                                                
85 WANDERLEY. Parallelo. Jornal das Moças, Caicó, ano 1, n. 33-34, p. 2, 12 e 19 set. 1926. (Grafia 
das palavras conforme o original). 
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A veiculação dessas representações de gênero atuaram naturalizando a 

crença na essencialidade e no “modo-de-ser-indivíduo” (COIMBRA; LEITÃO, 2003), 

acabando por essencializar a experiência feminina através da apresentação de uma 

subjetividade modelizada transparecida não apenas nos discursos do Jornal das 

Moças, mas, principalmente, nas raias da Justiça. 

2.2 E os “atos” viram “autos”... A construção discursiva do feminino nos 

processos-crime de defloramento

Geralda Silva, 16 anos, solteira e de serviços domésticos, morava com sua 

avó paterna Inácia Maria da Conceição na zona urbana de Caicó. De acordo com os 

dados do processo, Geralda cresceu transitando livremente pelas ruas de Caicó, 

participando de bailes, sambas, carnavais e de festejos como a Festa de Sant’Ana. 

Em 1927, quando ainda tinha 15 anos, começou a namorar o barbeiro Tomás 

Ferreira, 22 anos e solteiro, o qual passou a frequentar a casa da menor, tendo 

conquistado a liberdade de sair com ela para festas.  

Em dias de março de 1928, Geralda Silva adoeceu de sífilis, tornando-se 

público que a contração da doença foi proveniente das relações sexuais 

entrelaçadas com o seu namorado Tomás Ferreira, a quem já namorava há quase 

um ano. Devido a doença, Tomás passou a ser acusado pela autoria do 

defloramento de Geralda, por ter “gabado-se”, em casa de conhecidos, que o “feito” 

era dele. Diante do fato, Júlia Maria da Conceição, mãe da menor, prestou queixa 

contra o referido réu.  

Instaurado o inquérito policial, Geralda Silva foi inquirida a depor, o que o fez 

em casa de sua avó por encontrar-se acamada devido à doença. Conforme o 

depoimento de Geralda,  

na festa, digo em Outubro do anno passado, antes da festa do Rozario, 
Tomás Ferreira que de há muito tempo vinha lhe seduzindo com namoros e 
promessas de casamento, um dia por volta das quatro horas da tarde 
pegou-a no quarto de Cezario Capuxú insistentemente illudindo-a de tal 
forma, botou-a numa rede servindo-se della respondente sob ameaças de 
que se não saciasse os seus desejos carnaes sahia pela rua declarando a 
todo mundo que a havia desvirginado; que sendo ella respondente inocente 
e temendo mesmo que elle sahisse propalando e ainda porque ele Severino 
lhe dizia que queria casar, deixou-se levar pelos laços de Severino que 
deflorou-a nesse momento, muito embora ella respondente soffresse muito 
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e ficasse bastante estragada; que Tomás Ferreira desse dia por diante dizia 
sempre a ella respondente que em breve a pediria em casamento ao seu 
paê, o que nunca se realizou; Que depois disto isto é, depois de ter sido ella 
respondente deflorada Tomás Ferreira teve relações sexuaes consigo uma 
vez ainda o anno passado, não tendo tido mais porque ella respondente não 
o acceitava devido elle viver sempre doente; que em dias de Fevereiro findo 
teve ella respondente relações sexuaes com Hugo Maia, em sua própria 
casa visto ter Tomás Ferreira enganado a elle Hugo Maia para tal fim; que 
logo depois disso, no ultimo dia de carnaval Tomás Ferreira em horas 
mortas da noite dirigiu-se a casa della respondente e ahi dizendo que já 
estava bom teve novamente relações consigo, resultando porem que ella 
respondente dias depois adoeceu de reumathismo, ficando prostada no leito 
em que se encontra, que Tomás Ferreira diz abertamente em toda parte 
desta cidade que a offendeu, que Cezario Capuxú sabe ter sido Tomás o 
auctor do seu defloramento, mas não quer depor na polícia86. 

De acordo com o seu depoimento, Tomás Ferreira alegou que conheceu 

Geralda Silva em julho de 1926, quando ela ainda namorava um barbeiro de nome 

João e que ele foi visto saindo da casa dela por diversas vezes. Além disso, 

acrescentou que Geralda o seduzia para namorarem e que somente depois de 

iniciarem o relacionamento, em outubro de 1926, manteve relações sexuais com ela, 

constatando que ela não era mais virgem e que “depois desse facto ele respondente 

viu que ela namorava com todo mundo, especialmente com Francisco Neto, Antonio 

Targino, Geraldo de Aurora, Sebastião Clemente, Florêncio Choufeur e tantos 

outros”87

A partir do depoimento de Tomás, vários rapazes emergiram como 

maculadores da honra e propiciadores da “perversão” de Geralda. Francisco Neto, 

32 anos, casado e funileiro, ao depor negou ter saído com ela, mas acrescentou 

“que conhece Geralda de uns quatro anos para cá, e sabe que ella é doida varrida 

por esse negocio de namoro”88. Antonio Targino, 21 anos, solteiro e auxiliar de 

comércio e Geraldo de Aurora, 21 anos, solteiro e choufeur confessaram ter saído e 

mantido relações sexuais com Geralda durante o carnaval de 1928, mas que por 

terem contraído sífilis dela, não a procuraram mais. A testemunha Sebastião 

Clemente, 21 anos, solteiro e padeiro também confessou ter saído com a menor, 

mas acrescentou “que com ella, manteve apenas um ligeiro namoro, palestra e nada 

mais”89.  

                                                
86 Processo-crime de Estupro – S/N. Caixa FCC/1928. Ano 1928, f. 11. (Grafia das palavras conforme 
o original). 
87 Ibid., f. 16. (Grafia das palavras conforme o original). 
88 Ibid., f. 9-10. (Grafia das palavras conforme o original). 
89 Ibid., f. 21. (Grafia das palavras conforme o original). 
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O processo passa a ser contra os inquiridos que confessaram a prática da 

cópula com Geralda: Tomás Ferreira, Francisco Neto, Antonio Targino, Geraldo de 

Aurora e Sebastião Clemente, responsabilizados por facilitarem a corrupção moral 

da menor, a qual, para o juiz Manoel Sinval, ficava evidenciada pela prática das 

relações sexuais, julgando a denúncia como procedente.  

No entanto, o caso ainda foi levado a Júri Popular e os réus foram 

absolvidos por julgarem que a vítima não era considerada uma “mulher honesta”, 

merecedora da tutela estatal. O processo foi anulado em 1942.   

Se Geralda Silva manchou sua honra através dos considerados “atos 

vergonhosos”, para a Justiça a responsabilidade estendia-se dela para sua mãe e 

avó por não ter instaurado vigilância sob os passos dela, deixando-a circular 

livremente pelos espaços de sociabilidade. Esse corpo deflorado perpassará, agora, 

pelas linhas da moralidade e normalidade, as quais a desenharam como uma mulher 

desonesta diante da sociedade. 

2.2.1 Entre as rosas e os espinhos: feminino, liberdade e moralidade 

Geralda Silva era uma moça que transitava pelas arestas urbanas, a 

exemplo da praça e do baile, sem vigilância familiar. Foi para essa liberdade 

considerada excessiva que os discursos dos réus chamaram a atenção a fim de 

provocar, como atentou Bessa (1994), uma inversão dos papéis de mulher vitimada 

para corrompida – cheia de vícios inadequados a uma moça –, provocando o 

esvaziamento do caráter moral da vítima.  

Entre as principais alegações nas queixas de defloramento, fosse por parte 

da Justiça ou da família, a sedução e a promessa de casamento eram incidentes. 

Embora a Justiça tutelasse o corpo feminino diante da lei, tornava-se difícil chegar a 

um resultado positivo para a vítima, uma vez que os “homens da lei”90 caminhavam 

por um terreno de conceitos movediços e de difícil comprovação dos elementos que 

constituíam o crime de defloramento: a menoridade e inexperiência da vítima, a 

ausência da virgindade e a ocorrência do desvirginamento por justificável confiança, 

engano ou fraude. Esses elementos ganhavam legitimidade pelos discursos 

                                                
90 A expressão “homens da lei” refere-se ao corpo cientifico jurídico, composto pelos juízes, 
advogados, promotores públicos, delegados e escrivães. 
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normativos de vigilância sob as mulheres e na análise não apenas da ausência do 

hímen – Exame de Corpo Delito –, mas do caráter moral e comportamental da vítima 

e do réu. 

Para Foucault (2002b) a vigilância faz parte do aparelho de produção do 

poder disciplinar; ela é contínua, intensiva e funcional, em que cada olhar constitui 

uma peça fundamental para o funcionamento geral do poder, exercendo o controle 

intensivo sobre os corpos. Esse discurso de vigilância sob as mulheres levou a 

instauração de uma polícia discursiva que transcende o privado, publicisando o 

feminino para administrá-lo, regê-lo, construí-lo. 

Logo, vários inquéritos foram abertos pela polícia após juízes, promotores ou 

delegados tomarem conhecimento da corrupção de menores por meio dos 

defloramentos com gravidez; de flagrantes dos considerados atos de imoralidade 

cometidos; ou ainda, através da solicitação de intervenção no caso por terceiras 

pessoas. A Justiça passava a intervir, muitas vezes sem respeitar os direitos de 

queixa privada, publicisando o feminino em nome da disciplinarização das condutas 

sexuais dos envolvidos (PEDRO, 1998; OLIVEIRA, 2005a). 

Segundo o processo-crime contra Américo Almeida91, 44 anos, Maria da 

Paz, 22 anos, doméstica, saiu escondida da casa de seu pai para viver amasiada 

com o réu, depois de descobrirem que ela estava desvirginada. De acordo com o 

depoimento da vítima, ela alegou que o indiciado a seduzia para raptá-la ou para ir 

morar com ele, mas que não era o autor de seu defloramento. O pai, após trazê-la 

várias vezes de volta para casa, foi intimado pela Justiça para prestar queixa contra 

o réu. Instaurou-se a diligência e o referido processo teve andamento normal, com 

inquirição do réu, vítima e testemunhas, embora tenha sido anulado pela Justiça 

depois de provada a maioridade da vítima, não se aplicando nenhuma categoria que 

caracterizasse o delito de defloramento ao caso.  

Na mesma perspectiva, ao que indicam os dados do processo, a Justiça 

interveio no defloramento da menor Bernardina Pereira92, 16 anos, solteira e 

doméstica. Por ser órfã de pai e mãe, Bernardina foi criada desde criança pela 

família de José Soares, na cidade de Caicó. De acordo com o depoimento da vítima, 

em 1937, passou a morar na residência de seu tio Tobias Maia, onde foi deflorada 

sob promessas de casamento pelo primo Tomé Maia, 24 anos, agricultor. Ao chegar 

                                                
91 Processo-crime de Sedução – S/N. Caixa FCC/1929. Ano 1929. 
92 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa FCC/1939 – jun./dez. Ano 1939. 
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ao conhecimento do delegado e juiz da Comarca que a vítima estava grávida e que 

havia sido expulsa da casa do agressor, intimaram o responsável pela menor para 

abrir o inquérito contra Tomé Maia.  A denúncia foi julgada como procedente, 

embora o réu não tenha sido preso por ter-se evadido para lugar indeterminado. 

De acordo com Pedro (1998), a Justiça se utilizou dos saberes médicos no 

processo e do controle de práticas privadas como defloramentos e abortos93, 

expondo os corpos femininos através de uma publicidade punitiva, como aconteceu 

com Maria da Paz e Bernardina Pereira: seus corpos encontravam-se maculados 

pelo reconhecimento da vizinhança como deflorados ou pelo desenvolvimento da 

gravidez; bem como pela intervenção dos “homens da lei” nos casos, sob a 

justificativa de querer proteger a mulher da corrupção moral. O inquérito policial 

transformava-se em uma forma de punição que reforçava as hierarquias e o controle 

maior de um gênero sobre o outro.  

Vale salientar que, embora a Justiça tenha agido em casos como o de 

Bernardina e de Maria da Paz, nos processos-crime de defloramentos pesquisados, 

percebe-se que era mais incidente à procura da Justiça pelos pais ou responsáveis 

das menores do que a intervenção direta da Justiça nos casos privados. Tal 

assertiva aponta para o uso de práticas privadas na “reparação da honra” anteriores 

à procura pela esfera jurídica – como se verá adiante –, o que explica a escassa 

quantidade de processos-crime de defloramento nas quatro décadas analisadas 

(somente vinte e cinco), se comparado a estudos feitos em outras regiões do país 

como São Paulo e Rio de Janeiro. 

A imagem da Justiça como mediadora na moralização da sociedade, 

principalmente durante o governo brasileiro de Getúlio Vargas através do 

fortalecimento da intervenção estatal (LENHARO, 1989), relaciona-se a tentativa de 
                                                
93 Para a Justiça, o aborto era caracterizado como delito havendo ou não a expulsão do feto. A partir 
da análise das fontes, percebe-se que o aborto constituía-se em casos pouco recorridos na Justiça e 
sempre que um processo-crime emergia, era apresentado como resultado de agressões físicas 
provenientes de discussões, ou seja, nunca diretamente provocado, embora consistisse em uma 
prática muito comum entre mulheres (práticas abortivas). Encontrou-se, no recorte temporal 
trabalhado, apenas três processos-crime de aborto, sendo todos eles provenientes de discussões 
entre homem/mulher ou mulher/mulher, seguida de agressões que acabaram por resultar na morte 
dos infantes, Ver: Processo-crime de Aborto – S/N. Caixa FCC/1911. Ano 1911; Processo-crime de 
Aborto – N° 5878. Caixa FCC/1921. Ano 1921; Processo-crime de Aborto – N° 1605. Caixa FCC/1924 
– jul./dez. Ano 1924. Essa pouca incidência dos considerados crimes de abortos pela Justiça, leva-se 
a suspeitar que por as práticas abortivas femininas estarem revestidas de outras leituras e 
representações, não se caracterizava, entre as mulheres envolvidas em processo criminais, em 
crimes, observação que também pode ser aplicada aos considerados crimes de infanticídio, com uma 
ressalva: que os delitos classificados pela Justiça de infanticídios ligavam-se as práticas abortivas 
que por algum motivo tornaram-se públicas.  
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racionalização do sexo a partir da normalização das condutas dos sujeitos sociais. A 

ciência do sexo, sob a qual Foucault (1997b) debruçou o olhar, circunscreve uma 

jurisprudência sexual que tem como objetivo legitimar as representações de 

feminilidade e masculinidade por meio dos dispositivos da sexualidade que, assim 

como o poder, descentralizaram-se das raias da Igreja Católica para o âmbito das 

várias instâncias pedagógicas como a medicina, a pedagogia, a família e a Justiça. 

Logo, constituía-se uma rede capilar de micropoderes que tinha como alvo o corpo, 

disciplinando-o através das “verdades” construídas para o sexo e a sexualidade 

(FOUCAULT, 2002b). 

Desse modo, em torno do sexo e a propósito dele emergiu toda uma 

aparelhagem com o objetivo de produzir discursos “verdadeiros” por meio de 

técnicas que interagissem, como a confissão. Réus e vítimas, a exemplo de Geralda 

Silva e Tomás Araújo, foram inseridos em redes de poder que incitaram a emergir o 

sexo pelo crivo da palavra: todos os detalhes da relação amorosa deveriam ser 

confessados. Assim, Geralda Silva deveria lembrar e expor: o dia, como e onde 

ocorreu seu defloramento; se coabitaram por mais de uma vez; se ocorreu e como 

aconteceu a sedução; se eram noivos; se tinham liberdade para saírem a sós e 

como seus pais souberam do defloramento; sempre atentando para o sexo e a 

sexualidade. Como afirma Foucault (1997b), o sexo tornou-se discurso, mas dentro 

de regimes de utilidade, administrando-o, gerindo-o. 

Os discursos jurídicos, centrados nos Códigos Penais de 1890 e 1940, eram 

moralizadores e normalizadores (MALUF; MOTT, 2001) visto que reafirmavam o lugar 

comum feminino a partir de convenções sociais que legitimavam as desigualdades de 

gênero. Assim, conforme Oliveira (2005a), os contra-ideais femininos, quando 

acionados, circunscreviam as mulheres que não correspondiam às representações 

de feminilidade, na cartografia da anormalidade, do pecado e do perigo. 

O crime de defloramento, de acordo com o Código Penal de 1890, 

pressupunha como elementos essenciais do crime: a prova do defloramento (Exame 

de Corpo Delito), a menoridade da vítima (maior de 16 e menor de 21 anos) e que 

tenha sido consentido sob sedução, engano ou fraude. Com o Código Penal de 

1940, alterou-se a natureza do delito para “crime de sedução”, legitimado pelo artigo 

217, reduziu-se a menoridade (maior de 14 e menor de 18 anos) e acrescentou-se 

mais um elemento ao crime: a obtenção do defloramento sob justificável confiança 
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ou devido a inexperiência da ofendida94, validando a análise da honestidade e 

conduta da vítima como evidências no crime sexual. 

Segundo Siqueira (2003), a sedução consistia na obtenção de um desejo por 

meios tendentes a influir sobre a vontade da menor levando-a a ceder à irresistível 

influência do sedutor. Para a Justiça, a sedução consistia na indução objetivada do 

ofensor sobre a inexperiência da vítima, levando-a a entregar “o seu rico thesouro - a 

virgindade!”95 aos desejos libidinosos do ofensor para manter relações sexuais. 

Nessa perspectiva, o reconhecimento social da promessa de casamento e da 

existência do compromisso de namoro/noivado consistia na principal prova da 

sedução; e a gravidez como comprovação do defloramento.    

A legitimação em lei da honestidade da vítima, como elemento constituinte 

do crime sexual, aliada ao elemento físico, ou seja, à prova do defloramento, 

tornavam-se propulsoras nas análises da formação de culpa do indiciado. Na 

verdade, a ofendida parecia estar em constante avaliação pela Justiça e pelas 

testemunhas, que depunham sobre a honestidade, as condutas e os 

comportamentos da vítima. Aqui, observa-se que à honestidade aliava-se a 

representação de liberdade excessiva, uma vez que os réus e advogados arguiam a 

defesa, mostrando a vítima enquanto desprovida de honra (CAULFIELD, 2000; 

MORENO, 2005) 

É de suma importância ressaltar que a noção de liberdade deve ser 

relativizada. Caulfield (2000) atesta que a concepção de liberdade calca-se nas 

representações de gênero e nas relações estabelecidas socialmente entre as 

pessoas. Assim sendo, o significado de liberdade construído para o homem não 

corresponde à mesma representação pensada para a mulher, de forma que, quando 

se dizia que o homem possuía liberdades para frequentar a casa da moça ou para 

passear com ela, significava que o rapaz era tido como honrado e de confiança. Já 

para as mulheres, a liberdade associava-se à ausência da honestidade, uma vez 

que a sua honra dependia da submissão à vigilância de seus responsáveis, 

principalmente da família. 

                                                
94 Cf. BRASIL. Decreto n° 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Código Penal dos Estados 
Unidos do Brazil. Casa Civil, 11 out. 1890. Disponível em: <http://www.ciespi.org.br/base_legis/legisla 
cao/DEC20a.html>. Acesso em: 14 jul. 2009; BRASIL. Presidência da República. Lei n° 2.848, de 7 
de dezembro de 1940. Institui o Código Penal. Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 10 jan. 2008. 
95 Processo-crime de Estupro. Nº 681. Caixa FCC/1921. Ano 1921, f. 26. Palavras do Promotor 
Público. (Grafia das palavras conforme o original).
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Segundo os dados do processo-crime movido contra Miguel Soares, 24 

anos, agricultor, a ofendida Irene Pereira, 16 anos, solteira e doméstica, contou ao 

pai que estava desvirginada há dois anos pelo noivo Miguel e que ele esquivava-se 

do compromisso do casamento que usou para seduzi-la. Nos depoimentos das 

testemunhas, é nítido a associação da honra à boa conduta e aos dotes domésticos 

da moça, ao afirmarem que “Irene nunca passeou acompanhada de Miguel”, “que 

nunca ouviu falar de outro namoro dela”, “que ela tem boa conduta e nada que 

possa ofender a sua moral” e  

que quase todas as pessoas sempre admiravam a Maria com vista de sua 
conduta e por ser muito caprichosa nos seus trabalhos, parecendo ser boa 
dona de casa, pois nas casas onde esteve empregada sempre mereceu a 
estima de seus patrões em vista dos seus bons predicados96. 

O processo caminhava para a procedência da denúncia, mas foi anulado por 

Miguel Soares ter casado civilmente com Irene Pereira.   

Em sentido oposto, de acordo com os dados do processo, Rita Fernandes97, 

de 19 anos, solteira, doméstica e residente na cidade de Caicó, prestou queixa na 

Delegacia de Polícia contra Manoel Alves98, 27 anos, solteiro, artista, o qual a teria 

deflorado em uma estrada que liga Caicó a Jardim de Piranhas. Segundo o 

depoimento de Manoel, eles se conheceram na feira do Mercado Público e no 

domingo saíram para dar um passeio de automóvel. Ao chegarem à estrada que liga 

Caicó a Jardim de Piranhas, ele a convidou para manterem relações sexuais, 

coabitando por duas vezes seguidas. Segundo o depoimento, o réu acrescentou que 

somente saiu com Rita porque havia colhido informações sobre sua má procedência 

com conhecidos, sendo ela considerada uma mulher pública e prostituta. 

As palavras de Antônio foram reforçadas por todas as testemunhas que nos 

seus discursos procuraram demonstrar a má conduta da moça e seus 

comportamentos considerados desregrados ao alegarem que “publicamente se diz 

que a queixosa é prostituta a muitos anos, que viu por diversas vezes Maria Paulina 

acompanhada de homens, tarde da noite, entrar para o mato, o que não é 

                                                
96 Processo-crime de Estupro – S/N. Caixa FCC/1943 – jan./ago. Ano 1943, f. 17. (Grafia das palavras 
conforme o original). Declaração da testemunha Severino Dantas, 40 anos, casado, agricultor. 
97 Processo-crime de Defloramento – Nº 4.639. Caixa FCC/1933 – ago./dez. Ano 1933. 
98 Processo-crime de Sedução e Defloramento – S/N. Caixa FCC/1939 – jan./maio. Ano 1939. 
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procedimento de moça onesta”99; “Que se diz a uns seis anos que esta não é mais 

moça, que já tem visto Maria Paulina por diversas vezes em companhia de homens, 

seus namorados”100. Os depoimentos das testemunhas esvaziaram o caráter moral 

da vítima, contribuindo para a não caracterização do crime. 

A partir da comparação dos dois processos-crime, percebe-se que era a 

honra/moral da mulher que estava em julgamento, e não a perda do hímen em si, 

através da análise detalhada das condutas das vítimas. No caso de Irene Pereira, é 

nítido o reconhecimento coletivo de sua integridade moral e da existência do 

compromisso entre ela e Miguel Soares, dando legitimidade ao seu tutelamento pela 

Justiça. Em contraposição, Rita Fernandes é exposta pelas testemunhas como uma 

mulher “pública” e “emancipada”, marginalizando-a por ser considerada “moralmente 

suspeita”.  

Conforme Moreno (2005), a honestidade moral liga-se intimamente ao 

conceito de honra sexual, estando ela em constante provação não apenas pela 

Justiça, mas pela sociedade em geral (BOURDIEU, 1965). Todavia, o conceito de 

honestidade era relativo entre homens e mulheres: “um homem honesto era aquele 

considerado bom trabalhador, respeitável e leal. [...] Em contraste, a honestidade 

feminina referia-se à virtude moral no sentido sexual”, (CAULFIELD, 2000, p. 77) e 

necessitava tornar-se discurso para ser compreendida, administrada, manifestada 

pelos fatos e condutas; somente assim transformar-se-ia em elemento constituinte 

do crime sexual.  

É a análise da honestidade feminina que auxilia a percepção da ação da 

Justiça na construção e reafirmação das representações de feminilidade e 

masculinidade, as quais reconhecidas socialmente acabaram por inferiorizar e 

silenciar o corpo de desejos femininos, como se verá no próximo tópico.  

                                                
99 Ibid., f. 9-10. (Grafia das palavras conforme o original). 
100 Ibid., f. 10. (Grafia das palavras conforme o original). 
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2.2.2 Frágil, maternal e emotiva: representações de feminilidade e 

masculinidade nos discursos jurídicos 

E deste modo a ofendida, criatura 
inexperiente, ingênua e bôba, deixou-se seduzir, 

cedeu, isto é, seu espírito foi vencido pelo 
deflorador. A tudo isto um espírito fraco não podia 

resistir101. 

A Justiça constrói e legitima “o feminino” seja para tutelá-lo ou marginalizá-

lo. Essa construção se dá a partir de um olhar falocrático que delimita normas morais 

e sexuais, incitando algumas interrogações: que discursos a Justiça veicula como 

“verdadeiros” para “o feminino”? E de que forma esses discursos, aliados aos 

jornalísticos, naturalizam as representações de gênero que a historiografia intitula de 

“burguesa”? Essas interrogações emergem da percepção que as representações 

veiculadas pelas instâncias pedagógicas, a exemplo da Justiça e jornais, são 

provenientes de valores patriarcais já enraizados na sociedade que deram origem ao 

construto de sociedade, família e mulher “burguesa”. Esses valores acabaram por 

essencializar o feminino em representações de fragilidade, emotividade e 

irracionalidade, silenciando-o.  

Os silêncios que circundam os corpos e desejos femininos podem ser 

visualizados no processo-crime de defloramento de Rosa Cecília: 

Em 1922, no Sítio Boa Vista, Rosa Cecília, 16 anos, solteira e de serviços 

domésticos, deixou-se seduzir por Basílio Clemente, casado (com idade e profissão 

indeterminados), que com galanteios e afagos conseguiu levá-la a cópula por várias 

vezes. 

De acordo com os dados do processo, Basílio Clemente frequentava 

assiduamente a casa de Lourival, pai da menor Rosa Cecília, sendo reconhecido 

como um rapaz de confiança “porque era casado com uma sobrinha do mesmo”102, 

não lhe dando nada a desconfiar. Contudo, eram nessas visitas que a vítima e o réu 

marcavam os encontros às escondidas, geralmente à noite, após sua família ter 

adormecido. Segundo o depoimento de Rosa Cecília, quando Basílio chegava a sua 

                                                
101 Processo-crime de Estupro – S/N. Caixa FCC/1923. Ano 1923, f. 21. (Grafia das palavras 
conforme o original). 
102 Processo-crime de Sedução. Nº 3.777. Caixa FCC/1922. Ano 1922, f. 20. 
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residência, jogava bolões de barro no telhado lhe avisando; e, ao ouvir o barulho, ela 

saía da casa e coabitavam ali próximo, entre algumas moitas.  

Os encontros foram repetidos por diversas vezes, até que a mãe de Rosa 

“notara a suspensão das regras de sua filha”103, devido a gravidez, motivo que levou 

Lourival a prestar queixa contra Basílio Clemente. As vozes polifônicas 

apresentaram-na como bôba, ingênua, ignorante, uma criança enganada, condições 

que favoreceu a sedução. Assim, atesta uma testemunha que “acha que foi pela 

ingenuidade, ignorância, matutice que a offendida cedeu a sua honra aos galanteios 

sedutores do denunciado”104. A própria promotoria da Justiça arguiu sua defesa 

recalcada na emotividade e fragilidade “natural” da mulher; construtos culturais da 

feminilidade, como mostra Beauvoir (1991). 

Em contraposição, as testemunhas foram enfáticas quanto à culpabilidade 

do réu por ser de conhecimento público que ele era sedutor e namorador. Assim, 

Dolores Santos, 32 anos, casada, doméstica, acrescentou que acreditava que 

Basílio havia deflorado Rosa Cecília “por meio de palavras jocosas, pois ele é dado 

a empresas desta natureza, tendo segundo lhe consta, deflorado uma sobrinha 

della, testemunha”105.  

O réu foi condenado, entretanto não foi preso por ter-se evadido para um 

lugar indeterminado pela Justiça. 

A partir desse processo-crime, percebe-se que as representações de 

feminilidade/masculinidade são invocadas para servirem como mediadores na 

análise das condutas do acusado e da vítima, bem como para validar a existência de 

uma “natureza” feminina atribuída ao corpo sexuado, o que demonstra que o corpo e 

desejos de Rosa Cecília tornaram-se alvos de medição e análise durante todo o 

processo criminal.  

Através do caso de Rosa Cecília, pode-se observar como as vozes 

polifônicas que transpassaram o processo-crime participaram na delimitação de um 

lugar comum feminino: a mulher seria destituída de poder e saberes científicos; sem 

prazeres e desejos próprios; alheia a si mesmo (OLIVEIRA, 2005a). Percebe-se, 

deste modo, que os discursos jurídicos ligam-se aos do Jornal das Moças ao difundir 
                                                
103 Ibid., f. 6. (Grafia das palavras conforme o original). 
104 Ibid., f. 24. (Grafia das palavras conforme o original). 
105 Ibid., f. 26. (Grafia das palavras conforme o original). Através desse caso de defloramento pode-se 
observar como a construção dos papéis de Gênero é sempre relacional, o masculino é estabelecido a 
partir do feminino e vice-versa assim como a honestidade e a boa conduta de Rosa Cecília é definida 
em relação à má conduta de Basílio Clemente. 



a mulher como “a outra

relação à superioridad

infantilização do femini

processos analisados –,

pelos das testemunhas, 

Observando o gr

réus absolvidos – acresc

Justiça, pela ausência d

fraude pelo réu, como 

sexual, aliada à ausência

entre vítimas e réus. Nã

promessa de casamento

________________
Gráfico 1 – “Res
condenação ou não
estupro e rapto, ent
de Documentação H

Segundo Caulfie

proclamado a igualdade 

cidadãs inativas, junto 

protegidos pelo Estado 

a”, a oposição, “o” sexo, vitimando-a e 

de afetiva e intelectual masculina. 

ino leva à incredibilidade dos juízes 

, nos depoimentos das vítimas, precisan

de preferência que fossem homens. 

ráfico que se segue, percebe-se que a m

cidos os processos nulos e arquivados –

e provas que transparecesse o uso da s

meio influente sobre a menor para sua

a, em 68% dos casos, do reconheciment

o provada a sedução e, consequenteme

o, o depoimento feminino tornava-se invá

________________________________________
sultados dos processos-crime de deflorament
o dos acusados pela lei, dos processos-crime de
tre as décadas de 1900 a 1945, que estão sob 
Histórica do CERES/UFRN (LABORDOC) - Caicó

eld (2000), mesmo com a Constituição d

e liberdade dos cidadãos, as mulheres p

às crianças, aos índios, loucos, analfa

e sem direitos à participação cívica. A

89 

infantilizando-a em 

Esse discurso de 

– perceptível nos 

ndo ser reafirmados 

margem de 67% dos

– justifica-se, para a 

sedução, engano ou 

a concessão no ato 

to do “namoro sério” 

ente, a existência da 

lido para a Justiça. 

___________________
to”. FONTE: Vistos de 
 defloramento, sedução, 
custódia do Laboratório 

ó/RN.

de 1891, a qual teria 

permaneceram como 

abetos e mendigos; 

A incapacidade civil 



90 

feminina legitimava o homem como legalmente capaz não apenas de representar a 

si próprio, mas a esposa e filhos diante de instituições públicas como a Justiça.  

Essa (pretensa) incapacidade feminina é construída, nos discursos jurídicos, 

como sinônima da ausência de ação, abstraindo-se a atividade feminina. Deste 

modo, a Justiça acreditava que a mulher não tinha capacidade de seduzir, uma vez 

que a sedução era vista como prática racionalizada, “terreno de jogos e astúcias 

sexuais” (CAVALCANTI, 2000, p. 28), possível apenas ao homem. Ora, a sedução 

pela qual as mulheres deveriam ser tuteladas era a que consistisse na utilização de 

meios capazes de influir sobre a vontade do outro, todavia, esse “outro” era/é 

sempre o feminino. Ademais, afirma-se que a Justiça exercia  

um trabalho pedagógico que atua de forma a produzir uma subjetividade 
modelizada a partir dos discursos normativos. Quando isso acontece, os 
indivíduos reproduzem os modelos e padrões de referência e não criam 
saídas para os processos de singularização (OLIVEIRA, 2005a, p. 222-223). 

Ora, o próprio desejo feminino é negado, reprovado, lançado ao silêncio e 

pensado como “coisa” de prostitutas (PERROT, 2003). Para a Justiça, o corpo 

feminino deveria ser disciplinado desde criança ao não-prazer, negando-se o gozo e 

os desejos sexuais, em relação à exaltação do desejo masculino.  A mulher, sentir 

prazer torna-se pecaminoso e patológico. Logo, ela deveria ser 

naturalmente frágil, agradável, boa mãe submissa e doce etc. As que 
revelassem atributos opostos seriam consideradas seres antinaturais. 
Partia-se do princípio de que, graças à natureza feminina, o instinto materno 
anulava o instinto sexual e, consequentemente, aquela que sentisse desejo 
ou prazer sexual seria inevitavelmente, anormal (DEL PRIORE, 2005, p. 
208-209). 

Para Héritier (1996) o ponto fulcral do pensamento tradicional ou científico 

recai sobre a diferença sexuada e o papel dos sexos na reprodução, constituindo 

conceitos de oposição entre idêntico e diferente que opõem valores abstratos como 

quente/úmido, ativo/passivo, alto/baixo e representações que confluem com as 

representações filosóficas provenientes do pensamento aristotélico, como mostra 

Colling (2004), e também se reproduzem nos discursos médicos e jurídicos a partir 

de fins do século XIX.  
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Esse trabalho também percebeu oposições e diferenças abstratas nas falas 

de indivíduos envolvidos em processos criminais, a exemplo do discurso de José 

Raimundo que, embora tenha admitido a autoria do defloramento da menor Josefa 

Maria, justificou o ato alegando ter sido tomado por forças superiores; “naturais” ao 

seu sexo. Segundo o depoimento, José Raimundo justificou 

que após ter relações sexuais pela primeira vez com Adélia, que fizeram 
isso umas sete vezes mais ou menos, nunca mais teve nenhuma 
aproximação com a mesma nem sequer fora conversarem; que de fato 
confessa o seu erro, mas que foi levado por uma força superior e que se 
acha bastante arrependido do crime que praticou106. (grifo nosso). 

Vale salientar que o depoimento de José Raimundo vai de encontro à 

análise de Salem (2004) que identificou nas representações de sexualidade entre 

homens de classes populares a reprodução de discursos que estabelecem 

diferenças entre as sexualidades masculinas e femininas, utilizando-se da 

representação do descontrole masculino sob a sexualidade como via para justificar 

situações, a exemplo da gravidez, e no caso de José Raimundo, o defloramento. 

Segundo a autora, nas representações da sexualidade, a mulher é apresentada 

como a cabeça fria e controlada da relação amorosa em oposição ao homem, sexo 

quente e incontrolável. É na equação do descontrole sexual masculino em relação 

ao controle feminino que se arma a complementaridade entre os gêneros.  

Nessa mesma perspectiva, percebe-se que as categorias de oposição 

também são reproduzidas nos discursos jurídicos e tornam-se visíveis na 

representação do masculino movido pelo instinto sexual forte, incontrolável e ativo 

em oposição ao feminino frágil e passivo, que apenas “cede” aos desejos 

masculinos, como demonstra o discurso do promotor Pedro Militão, no processo 

contra o réu Pedro Antunes, 26 anos, solteiro e jornaleiro ao verberar que: “é visto 

que pelas promessas de casamento, Teresinha de Jesus107 cahio na fraquesa de 

sujeitar-se aos instinctos libidinosos de Pedro”108. No processo contra o réu José 

Firmino, o promotor Ignácio Soares também reproduziu um discurso parecido ao de 

Pedro Militão, ressaltando a inexperiência da moça ao defender que: “Tereza 
                                                
106 Processo-crime de Sedução – S/N. Caixa FCC/1940. Ano 1940, f. 20. (Grafia das palavras 
conforme o original). 
107 Terezinha de Jesus, 15 anos, solteira e de serviços domésticos. 
108 Processo-crime de Estupro – Nº 1.888. Caixa FCC/1925. Ano 1925, f. 24. (Grafia das palavras 
conforme o original). 
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Flores109 inexperiente, tola, cedeu aos rogos de seu sedutor, ante as constantes 

promessas de casamento”.110 Já no processo contra Tomé Maia, 24 anos, solteiro e 

agricultor, esse mesmo promotor fundamentou sua defesa na suposta fragilidade do 

sexo feminino, reforçando a inexperiência de Bernardina: 

No início do ano fluente, Tomé tocado pelas setas do cupido inclina-se com 
galanteios e preferências pela sua prima chegando a prometer-lhe 
casamento. Era o primeiro passo para conseguir o seu desvirginamento. 
A mulher sempre frágil, principalmente na idade em que esta vitima cede 
sempre aos rogos apaixonados de seus sedutores. 
Bernadina inexperiente, menina - moça em dias de abril do corrente ano se 
deixou desviginar ante a promessa de casamento que seu primo, ora 
denunciado fez111.  

  
É através dessas percepções que se pode afirmar que Rosa Cecília e tantas 

outras mulheres envolvidas (ou não) em processos criminais, tiveram seus rostos

milimetricamente moldados pela produção maquínica da subjetividade (GUATTARI; 

ROLNIK, 2005) por meio da ação do Jornal das Moças e da Justiça. Ora, nem 

mesmo as mulheres consideradas transgressoras fugiram ao controle estatal, sendo 

enquadradas em rostos desviantes112. Entretanto, afirma-se que esses rostos e 

modelos subjetivos não se realizaram plenamente na sociedade caicoense, mas que 

foram transcendidos e subvertidos através das experiências subjetivas femininas ao 

constituírem processos abertos de singularizações e cartografias de desejos, como 

se verá no capítulo seguinte. 

                                                
109 Tereza Flores, 19 anos, solteira e doméstica. 
110 Processo-crime de Sedução – N° 6.472. Caixa FCC/1939 – jan./maio. Ano 1939, f. 32. (Grafia das 
palavras conforme o original). 
111 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa FCC/1939 – jun./dez. Ano 1939. (Grafia das 
palavras conforme o original). 
112 Para mais detalhes acerca do conceito de rostidade, ver: Deleuze e Guattari (1996). 
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3.1 Cartografando o caminho: Os perfis dos sujeitos sociais, em estudo, e 

algumas considerações a partir das fontes 

 Mulheres, espaços e práticas. Um olhar atento sob a discussão apresentada 

anteriormente transparece a tentativa, pelos discursos jurídicos e jornalísticos, de 

enquadramento das experiências singulares em categorias homogeneizantes que 

recalcam o feminino em clichês de fragilidade, passividade e irracionalidade diante 

de situações consideradas limítrofes, a exemplo do que sugerem os processos-crime 

de defloramentos. Tal consideração torna perceptível como a Justiça se faz “cega” 

às flexíveis relações amorosas estabelecidas entre homens e mulheres envolvidos 

nos processos-crime, a exemplo de Beatriz Lopes/José Luiz e Cândida 

Ferreira/Manoel Lopes.  

Embora os processos-crime estejam impregnados por discursos 

homogeneizantes, eles possibilitam analisar as visões de mundo, valores, cotidiano, 

trabalho, relações sociais entrelaçadas e, principalmente, as inúmeras leituras que 

os sujeitos sociais apresentaram em relação às representações de namoro e honra – 

interligada ao contexto sócio-cultural –, capazes de deslocar os (pretensos) papéis 

de gênero. 

As múltiplas experiências que se evidenciam nos depoimentos orais e 

escritos sinalizam para a complexidade das relações sociais diante dos estereótipos 

“dominantes”, a qual se relaciona intimamente com as construções discursivas e 

polifônicas presentes nos processos criminais demonstrando, por exemplo, que a 

perda da virgindade não tem significado por si próprio, mas que sua eficácia 

simbólica só tem representatividade se estiver interligada ao contexto sócio-cultural 

e histórico e a elementos como conduta, moralidade, espaços e relações 

estabelecidas. Nessa perspectiva, é com o olhar sob as multiplicidades que esse 

capítulo se propõe a analisar as leituras e práticas femininas, enveredando pelo 

cotidiano, trabalho, arranjos familiares e pelas representações de namoro e honra. 

Para se concretizar o objetivo almejado, delimitou-se trabalhar com os 

depoimentos escritos de homens e mulheres envolvidos em processos criminais; e 

orais, através das memórias de caicoenses, por apresentarem representações e 

práticas sociais em comum. A partir desse recorte, emergiu o questionamento: quem 

são os homens e mulheres apresentados no decorrer dessa dissertação? Antes de 
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se principiar a caracterização dos perfis dos indivíduos pesquisados, é de suma 

importância ressaltar algumas características peculiares aos processos de crimes 

sexuais analisados. 

A seleção dos processos-crime levou em consideração a natureza da 

denúncia e do crime na instauração do inquérito. Isso explica o porquê de se 

trabalhar com sete processos de estupro entre os de defloramento, uma vez que 

embora recebessem artigos e penas distintas nos Códigos Penais, ambos encaixam-

se na categoria de delitos contra a honra. Esses processos, em particular, partiram 

de denúncias de sedução e defloramento que em consequência da ofendida ter 

idade inferior à menoridade prescrita pelo Código Penal – catorze ou dezesseis anos 

–, configuraram-se em estupro. A permutação do crime de defloramento em estupro 

é perceptível, por exemplo, no processo contra o réu Tomás Ferreira113, como 

mostra o discurso da promotoria: 

constituindo-se, pois, em vista de tratar-se de uma menor de dezesseis 
annos de idade, de um crime de estuplo, capitulado no art. 268 do código 
penal (...), tendo em vista o art 272 do mesmo Codigo, esta promotoria (...) 
oferece contra os referidos denunciados a presente denuncia que espera 
seja recebida e o facto provado e os criminosos punidos com as penas do 
mencionado artigo do fallado código114. (grifo nosso). 

Ainda no referente à denúncia115, 60% das acusações foram efetivadas por 

homens considerados da família116, principalmente pelo pai (doze casos), por tios 

(dois casos) ou padrinhos (um caso) em contraposição a 32% das queixas 

efetivadas pelas mães (oito casos). Dessas mães, seis eram viúvas e duas se 

apresentaram como casadas religiosamente, levando a suspeitar que as mulheres 

somente prestavam queixas diante da ausência da imagem paterna, a exemplo do 

abandono ou morte do cônjuge.   

Os processos-crimes estão transpassados por vozes masculinas, desde a 

queixa até a sentença final, ou seja, todo o corpo científico jurídico (delegados, 

                                                
113 Esse processo foi descrito nas páginas 78, 79 e 80 dessa dissertação. 
114 Processo-crime de Estupro – S/N. Caixa FCC/1928. Ano 1928, f. 4. (Grafia das palavras conforme 
o original). 
115 Ademais, um caso foi denunciado pela própria ré (4%) e outro pela Promotoria da Justiça (4%).  
116 Devido à extensão das redes familiares perceptíveis nos processos-crime, várias pessoas ligavam-
se a família da vítima através de laços de solidariedade, amizade ou apadrinhamento das crianças 
(muito comum nesse contexto histórico e eram considerados integrantes da família, detendo 
representatividade sobre o corpo feminino, perante a ausência dos pais da vítima, na prestação de 
queixa de crimes sexuais. 
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advogados, promotores, escrivães, soldados e juízes) era masculinizado e composto 

por representantes da considerada “camada elitista”, a exemplo do Coronel Janúncio 

Nóbrega. Tal constatação parece ser incidente também entre as testemunhas, das 

quais cerca de aproximadamente 80% eram homens, entre eles vizinhos, amigos 

considerados da família, parentes (pouca incidência) ou apenas conhecidos, 

indicando a existência de uma rede extensiva de solidariedade entre a família da 

vítima/réu e as testemunhas.  

Esses dados levam a pensar que a Justiça, como acrescenta Fonseca 

(2006), estava imbuída por um forte moralismo falocrático que influenciava 

diretamente nas representações de corpo e sexualidade construídas e impostas ao 

feminino/masculino. Conforme Caulfield (2000), a justificativa de controle sob os 

corpos femininos e suas sexualidades, por exemplo, tinha como aporte o Código 

Civil de 1916, subtraindo-lhes a atividade.  

As testemunhas remetem ao feminino inserindo-o em relações de gênero e 

lhes atribuindo pouca expressividade. Entre os discursos articulados, os mais 

recorrentes referem-se aos namoros entrelaçados, à intensiva vigilância sobre os 

corpos e comportamentos e à circulação feminina pelos espaços de sociabilidade, 

classificando-as em mulheres honestas ou desonestas.  

Embora seja visível o maior envolvimento masculino nos processos 

criminais, as declarações das vítimas sinalizam para a existência de cumplicidades 

entre filha e mãe, afilhada e madrinha, vítima e amigas/vizinhas. Nos depoimentos 

de algumas vítimas, há indícios de que elas contaram sobre o defloramento ou 

gravidez a alguém que considerava próxima a elas, muitas vezes, as mães. Em 

alguns processos-crime de infanticídio, a cumplicidade é verificável nas ajudas 

despendidas pela mãe à filha na ocultação do feto abortado117 ou da gravidez, bem 

como fabricando chás para induzir a chegada das regras (menstruação) das filhas118

– práticas abortivas – e para curar as consideradas moléstias do mundo119, a 

exemplo da sífilis.  

                                                
117 Ver: Processo-crime de Infanticídio – S/N. Caixa FCC/1942 – ago./dez. Ano 1941. 
118 A recorrência a chás é perceptível nos seguintes processos-criminais: Processo-crime de 
Infanticídio – S/N. Caixa FCC/1918. Ano 1918; Processo-crime de Infanticídio – S/N. Caixa 
FCC/1918. Ano 1918; Processo-crime de Infanticídio – S/N. Caixa FCC/1942 – ago./dez. Ano 1941. 
119 O termo moléstias do mundo é recorrente nos discursos jurídicos para remeterem-se as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 
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A partir das considerações iniciais, pode-se tecer o perfil dos homens e 

mulheres envolvidos nos processos de crimes sexuais. Observe as tabelas que se 

seguem:  

_________________________________________________________________________ 
  Tabela 2 – “Idade dos réus”. Fonte: Dados das folhas de perguntas feitas às vítimas e réus 

de 25 processos-crime de defloramento (sedução, estupro e rapto), entre as décadas de 
1900 a 1945, que estão sob custódia do Laboratório de Documentação Histórica do 
CERES/UFRN (LABORDOC) - Caicó/RN.  

_________________________________________________________________________ 
  Tabela 3 – “Idade das vítimas”. Fonte: Dados das folhas de perguntas feitas às vítimas e 

réus de 25 processos-crime de defloramento (sedução, estupro e rapto), entre as décadas 
de 1900 a 1945, que estão sob custódia do Laboratório de Documentação Histórica do 
CERES/UFRN (LABORDOC) - Caicó/RN.  

                                                
120 As mulheres com idade inferior a 16 anos correspondem às vítimas do crime configurado como 
estupro. 

IDADE DOS RÉUS QUANTIDADE PORCENTAGEM

18 a 19 anos 02 07% 

21 a 30 anos 19 61% 

31 a 40 anos 02 07% 

41 a 50 anos 01 03% 

Acima de 50 anos 02 06% 

Não referenciados 05 16% 

Total 31 100% 

IDADE DAS VÍTIMAS QUANTIDADE PORCENTAGEM

Menor de 16 anos120 07 28% 

Maior de 16 anos 16 64% 

Não referenciados 02 08% 

Total 25 100% 
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_________________________________________________________________________ 
  Tabela 4 – “Estado civil dos réus”. Fonte: Dados das folhas de perguntas feitas às vítimas e 

réus de 25 processos-crime de defloramento (sedução, estupro e rapto), entre as décadas 
de 1900 a 1945, que estão sob custódia do Laboratório de Documentação Histórica do 
CERES/UFRN (LABORDOC) - Caicó/RN.  

Segundo as tabelas acima, observa-se que a maior parcela dos réus tinha 

idade entre 18 e 30 anos, correspondente a 68%, superior a das vítimas, que em 

maioria tinha idades entre 16 e 21 anos (64%). Dentre os denunciados, cinco deles 

eram superiores a 30 anos (16%) – respectivamente, 32, 39, 44, 58 e 69 anos, 

sendo todos casados – assim como os réus com idades não referenciadas nos 

processos criminais.  

De acordo com os dados das folhas de perguntas, 58% dos réus eram 

solteiros e inseriam-se nos 68% dos denunciados com idades entre 18 e 30 anos. 

Os 10% de diferença correspondem a quatros indiciados casados. Quanto aos réus 

casados (42%), nove deles tinha a idade entre 31 a 69 anos.  

Dos réus e vítimas, 90% não sabiam ler nem escrever, residiam em 

moradias consideradas modestas, viviam do trabalho e o amasiamento apresentava-

se como opção real de relacionamento amoroso.  Observe a tabela que se segue: 

ESTADO CIVIL DOS RÉUS QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Solteiro 17 55% 

Casado 13 42% 

Não referenciado 01 03% 

Total 31 100% 
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_________________________________________________________________________ 
  Tabela 5 – “Profissão dos réus”. Fonte: Dados das folhas de perguntas feitas às vítimas e 

réus de 25 processos-crime de defloramento (sedução, estupro e rapto), entre as décadas 
de 1900 a 1945, que estão sob custódia do Laboratório de Documentação Histórica do 
CERES/UFRN (LABORDOC) - Caicó/RN.  

Todas as vítimas foram referenciadas nos processos como domésticas ou 

de serviços domésticos (lavadeiras, cozinheiras, doceiras etc), em contraposição aos 

trabalhos masculinos que variaram de agricultores (29%) a curandeiros (03%), como 

mostra a tabela acima. A variedade de profissões indica que muitos homens, embora 

residissem na zona rural (45% dos réus), frequentavam o espaço urbano 

trabalhando em prestação de serviços como jornaleiros, auxiliares de comércio ou 

operários na construção de barragens, a exemplo dos Açudes Públicos de Cruzeta e 

de Caicó (Itans).  

Quanto às residências, a maior parte das vítimas morava na casa de seus 

pais (80% das ofendidas) e algumas assim permaneceram, mesmo após terem 

constituído famílias; ou ainda viviam sob a tutela de tios (8%), avós (8%) ou de seus 

PROFISSÃO DOS RÉUS QUANTIDADE PORCENTAGEM

Agricultor 09 29% 

Jornaleiro 05 17% 

Artista 02 07% 

Operário 01 03% 

Barbeiro 01 03% 

Funileiro 01 03% 

Auxiliar de comércio 01 03% 

Chofer 01 03% 

Padeiro 01 03% 

Soldado 01 03% 

Curandeiro 01 03% 

Não referenciados 07 23% 

Total 31 100% 
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empregadores (4%). No caso dos réus solteiros, os dados do processo apenas 

possibilitam induzir que residiam na casa dos pais, enquanto que os casados 

dividiam-se: alguns moravam na casa dos sogros; outros em casas próprias, embora 

as terras pertencessem, em maioria, a seus patrões, prevalecendo o sistema 

morador/agregado.  

No que se refere à seleção dos entrevistados, levou-se em consideração as 

experiências culturais e de vida, as condições socioeconômicas, os espaços de 

sociabilidade frequentados e as relações sociais entrelaçadas, o que possibilitou 

uma “aproximação” com os valores e costumes das vítimas e réus envolvidos nos 

processos-crime de defloramento. 

Os entrevistados apresentaram perfis em comum com o das vítimas e réus, 

principalmente no que se refere à moradia e ao trabalho: trabalharam como 

agricultores, doceiras, lavadeiras, cozinheiras, em profissões variadas e viveram 

com seus pais até se casarem e constituírem famílias. Além disso, foram recorrentes 

ao afirmarem terem vivido precárias condições de vida, reconhecendo-se como 

“pobres”121. Atualmente, eles moram em residências próprias no bairro Paraíba, na 

cidade de Caicó.  

Dos entrevistados, quatro são homens e oito mulheres com uma faixa etária 

entre 80 e 105 anos; todos eles nasceram e viveram consideráveis parcelas de sua 

vida no município de Caicó. Assim, entre eles, seis são casados(as) e ainda vivem 

com seus parceiros(as) e os outros seis são viúvos(as) e moram, geralmente, com 

um ou dois de seus filhos.  

Os entrevistados se conservaram territorializados em discursos que 

consideraram “corretos” e “coerentes” para o contexto sócio-cultural vividos, sendo 

recorrente em suas falas a imagem do namoro “sério”; das mulheres sempre em 

vigilância e muito dificilmente saindo de casas sozinhas; e das representações, 

quanto ao que consideravam ser honrado/desonrado, sempre as interligando aos 

espaços frequentados e aos comportamentos despendidos. Nos depoimentos, a 

                                                
121 Reconhece-se, em concordância com Ezequiel (1998), que a pobreza consiste em um conceito – e 
objeto histórico – relativo, polissêmico e heterogêneo, o qual pode apresentar-se enquanto 
homogeneizador, mas também por leituras distintas dentro do próprio grupo social, transcendendo a 
circunscrição do conceito de classe social. Os homens e mulheres entrevistados se reconheceram 
socialmente enquanto pertencentes e compartilhadores de uma mesma condição de pobreza, 
levando-se em consideração as experiências culturais desses sujeitos, ao se observar quem eram, 
onde e como moravam, em que trabalhavam, que espaços de sociabilidade frequentavam e que 
relações sociais teciam. Esses fatores foram fundamentais para a definição da colônia de narradores, 
embora esse trabalho não trabalhe diretamente com a categoria de pobre/pobreza. 
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memória e identidade social interligam-se (POLLAK, 1992) nas representações que 

fizeram de si e do grupo social a que pertencem. Assim, apresentaram resistências 

em falar sobre casos que fizessem relação à sexualidade feminina como 

defloramentos, infanticídios ou práticas abortivas122, embora, através da voz do 

outro, tenham remetido a casos que alegaram ter ouvido falar. 

É com o olhar voltado para as múltiplas experiências subjetivas dos homens 

e mulheres em questão, que essa dissertação continua a caminhar, principiando a 

desnaturalização da (pretensa) homogeneidade que carregam as representações de 

feminilidade/masculinidade apresentadas pelos discursos jurídicos e jornalísticos, as 

quais a historiografia intitula de “burgueses”. 

3.2 Eu também tenho corpo! Desnaturalizando os estereótipos e emergindo os 

corpos desejantes 

A partir da análise minuciosa das fontes, observa-se que essa (pretensa) 

realidade moderna e as representações de feminilidade e masculinidade difundidas 

pelos discursos jornalísticos e jurídicos não se aplicavam intensamente na 

sociedade caicoense e brasileira.  

Primeiramente, porque o ideal de feminilidade nomeado de “burguês”, 

importado da França123 e dos Estados Unidos124, encontrou resistências em um país 

rural que se deslocava lentamente para a cidade com uma mentalidade ainda 

estruturada sobre valores patriarcais e práticas tidas como tradicionais, a exemplo 

do samba, o jogo de bicho e as brigas de galo (MELO, 2000). Segundo, porque as 

instâncias pedagógicas como os jornais e a Justiça difundiam representações 

universalizantes que não se aplicavam à vida real da população brasileira, 

principalmente das camadas mais populares, pois não havia – e nem há – “uma” 

                                                
122 É de suma importância tecer algumas considerações acerca dos processos-crime de infanticídio. 
Os termos “infanticídio” e “aborto” são categorias criminológicas dos Códigos Penais de 1890 e 1940 
utilizadas nos processo-crime para qualificar e caracterizar delitos referentes à morte de um feto em 
processo de gestação ou considerada uma criança já formada. Por outro lado, a partir da análise dos 
depoimentos orais, percebeu-se que os entrevistados mostraram ter conhecido a existência do crime, 
ou seja, da idéia de que ocultar um feto nascido morto ou não se configurava em delito, porém, em 
momento algum, nenhum deles recorreu aos termos “infanticídio” e “aborto” para caracterizar esses 
acontecimentos, propiciando ao pesquisador pensar na agência e em outras representações de corpo 
e maternidade pelas mulheres, como as práticas abortivas muito comuns entre elas.  
123 Para maiores informações, ver: Sohn [199-?]. 
124 Para uma discussão mais detalhada, ver: Cott [199-?]. 
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família, “um” feminino. O que se visualiza nas fontes são modos de vida, dinâmicas, 

experiências subjetivas e práticas sociais que desnaturalizam os clichês estanques 

de feminino e família (FONSECA, 2006). 

Conforme Almeida, A. (1987), a re-europeização e aburguesamento pela 

qual a sociedade brasileira passou a partir dos movimentos normalizadores trazidos 

pela ação dos higienistas, não se realizou plenamente e foi remodelada para a 

situação sócio-econômica do país. Essa idéia de “família burguesa”, quando 

importada para o Brasil, deparou-se com uma realidade social radicalmente diversa 

de seu local de origem por não possuir uma classe capitalista e comercial 

legitimamente formada, mas em contraposição, uma extensa área territorial habitada 

por várias famílias rurais que aos poucos foram transplantadas para a cidade, 

trazendo consigo a permanência de uma mentalidade arraigada no patriarcalismo, a 

qual continuava dominante.  

Assim, enquanto no domínio formal tinha-se um Estado europeizado que 

lutava para impor padrões de conduta e valores culturais considerados universais, 

na realidade, o que existia era “uma sociedade extremamente fragmentada que, 

muitas vezes, cria seus próprios canais de integração à margem da vida política 

tradicional” (VELLOSO, 1990, p. 2). Entre as camadas populares “não se sustentava 

o modelo burguês de família que delega à mulher o espaço do lar, a criação dos 

filhos e a submissão, e ao homem o trabalho, a subsistência da família e o poder de 

iniciativa” (VELLOSO, 1990, p. 5). 

É a diversidade de experiências que possibilita perceber os arranjos 

familiares e práticas sociais que se apresentavam cotidianamente a partir da análise 

das condições socioeconômicas, do trabalho e laços de solidariedade estabelecidos 

pelos homens e mulheres em questão. Analisemo-las. 

3.2.1 O multi-verso do progresso: arranjos familiares e estratégias de 

sobrevivência 

Há um grande distanciamento entre a sociedade idealizada no Jornal das 

Moças e a realidade de muitos homens e mulheres caicoenses. Enquanto o que se 

chamava de “progresso” e “civilidade” era reforçado nos discursos jornalísticos e 

jurídicos, emerge nos depoimentos orais e escritos uma sociedade com precárias 
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condições socioeconômicas, relações amorosas que transcendiam a contenção e 

leituras singulares quanto a valores como namoro e honra. Ora, a própria 

subjetivação dos valores considerados “dominantes” e das práticas tidas como 

higiênicas apresentavam-se diante das resistências expressas pelos sujeitos sociais, 

impondo obstáculos ao desenvolvimento do projeto moralizador. 

A difícil subjetivação dos valores considerados modernos é perceptível nas 

falas do senhor Antonio Lucena, 86 anos, e das senhoras, Maria das Neves, 80 anos 

e Maria Aparecida, 91 anos, respectivamente, ao se referirem às condições de vida 

em que foram educados. De acordo com os depoimentos, os maiores problemas 

sempre se associavam à expressão “condições difíceis”, a qual abrangia a ausência 

de recursos socioeconômicos estáveis para a educação dos filhos, as moradias com 

o mínimo de conforto e as precárias condições de higiene, vestuários e alimentação, 

como demonstram as memórias que se seguem: 

Naquele tempo nós não tinha troço; os troços que nós tinha era cada um 
uma rede e somente isso! Esses eram os troços que nos tinha. E tinha um 
baú lá em casa onde guardava a roupa de todinhos naquele baú. Esse 
negócio de guarda-roupa num tinha não. Mãe lavava, passava o ferro e 
botava no baú. Também... Nossa roupa naquele tempo era uma calcinha 
“cotó” e uma calça de ir pra feira. Calça comprida só tinha uma e para sair. 
Aquela roupa batia e botava para lavar para vestir de novo, a mesma roupa. 
Agora, remendava... Quando rasgava, remendava125.  

Naquele tempo era uma coisa muito difícil, mas lutei e venci. Ah, minha 
filha... Hoje o povo lá tem sofrimento... No meu tempo tinha... Tinha dia que 
tinha o que comer; tinha dia que não tinha, que a gente só comia o feijão 
com aquele caldo velho limpinho, sem nada126. 

Antigamente ia mandar fazer aquela roupa, não é que nem hoje que você 
compra tudo pronto. A gente não tinha o direito de comprar um batom, que 
não tinha condições. Não podia comprar uma caixinha de pó só pras festas, 
porque ninguém tinha condições de comprar. Os pais deixavam a gente 
usar, mas ninguém tinha como comprar... Olha aqui a minha pele como é, 
ficou assim do sol [aponta para a pele facial]. Eu vivia lavando roupa nessa 
casa que eu tava [refere-se à casa da tia, com quem foi morar após o 
falecimento de sua mãe], lavava as trouxas desse tamanho [expressou-se 
com os braços amplamente abertos]. Quando chegava já eram 12 horas, 
lavando roupa127. (grifo nosso). 

                                                
125 Antonio Lucena em entrevista concedida à autora, em 19 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
126 Maria das Neves em entrevista concedida à autora, em 19 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
127 Maria Aparecida em entrevista concedida à autora, em 13 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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Todos os entrevistados se remeteram, constantemente, às dificuldades 

socioeconômicas ao estabelecer relações do passado com o presente, em tons não 

muito saudosos. As dificuldades acabavam por consistir no acionamento de redes de 

solidariedade, no entrelaçamento de arranjos familiares e no “inevitável trabalho 

feminino”128.  

Em meio às precárias condições de vida, tornava-se comum a contração de 

matrimônios e a morada da nova família junto aos pais das noivas, constituindo 

arranjos familiares extensos, o que propiciava o surgimento de tensões129 devido aos 

problemas particulares a cada casal serem compartilhados por todos os indivíduos 

do grupo familiar ou, ainda, pelo descumprimento de pequenos deveres de 

solidariedade mútua que deveriam ser seguidos à risca. Desse modo,             

“devido às condições adversas de luta para a reprodução de sua vida material, os 

laços de solidariedade e ajuda mútua entre os homens e mulheres em questão era 

um aspecto fundamental de sua estratégia de sobrevivência” (CHALHOUB, 2001, p. 

185).  

É o que sugere o processo-crime contra José Firmino, 24 anos, solteiro e 

agricultor, que tendo contraído um namoro de oito meses com a menor Tereza 

Flores, 19 anos, solteira, doméstica, deflorou-a em sua própria casa. Ignácio 

Ferreira, pai da menor, percebendo os sintomas de gravidez de sua filha, passou a 

interrogá-la, obtendo dela a confissão que havia sido deflorada por José Firmino, 

denunciando-o à Justiça. 

O processo seguia normalmente, mas ao invés das testemunhas 

confirmarem o defloramento de Tereza Flores por José Firmino, elas transpareceram 

ser de conhecimento público que ela já havia sido desvirginada pelo cunhado Egídio 

Ginésio que passava tempos morando em casa do seu sogro Ignácio Ferreira, e 

tempos em sua casa, de quem era vizinho. Conforme o depoimento da testemunha 

Clementino Dantas de Medeiros, 39 anos, solteiro, agricultor,  

Egídio Ginésio, a quem também se atribue o fato do desvirginamento da 
menor Tereza Flores morava no mesmo Sítio Simpático onde morava o pai 
da menor, [...] sabe que entre eles havia amizade, havendo transações em 
casa de suas residências (dele Ignácio Ferreira de quem ele Egídio é genro) 
que já ouviu falar que quando Ignácio Ferreira foi embora para o paulista, no 

                                                
128 Expressão emprestada de Fonseca (2006). 
129 Sobre os laços de solidariedade entre família e o surgimento de tensões, ver: Sousa (2005).  
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Estado da Paraíba, antes de sua saída Egídio Ginésio fez uma observação 
a menor ofendida dizendo que ela tivesse cuidado na historia130. 

Na ausência das provas de sedução, o réu foi absolvido. 

Em outro caso, segundo os dados do processo, Luiz Vitoriano dos Santos, 

60 anos, casado e operário, levou à Justiça outra denúncia de defloramento. Josefa 

Maria, de idade ignorada, órfã de mãe, solteira e doméstica foi entregue, em 1932, à 

família de seu tio José Raimundo – ainda criança – para criá-la. Em dias de 1940, 

José Raimundo começou a levá-la para o roçado, no Sítio Balandeira, junto com 

suas filhas para colherem feijão, passando a seduzi-la a fim de manter relações 

sexuais com a mesma, coabitando por mais outras vezes. As práticas sexuais 

resultaram na gravidez da menor. 

Chegando o caso ao conhecimento da Justiça, deram-se início as diligências 

do processo. De acordo com as declarações de José Raimundo, ele confessou o 

defloramento e foi condenado, mas não foi preso por ter-se evadido para lugar 

indeterminado pela Justiça. Decorridos dezoitos anos desde a condenação, Joana 

Geralda da Silva, esposa de José Raimundo, entrou com a solicitação na Justiça de 

prescrição da ação e reabilitação de seu marido “perante a sociedade, o Estado a lei 

e a Justiça”131 para que ele pudesse viver seus últimos dias de vida junto à família, 

por está acometido por uma doença não referenciada no processo. 

Nos processos-crime acima descritos, visualiza-se o entrelaçamento das 

relações familiares. Na medida em que mais um membro é incorporado à família ou 

ao grupo social constituem-se novos vínculos e códigos de aliança. Como 

acrescenta Velho (1986, p. 24), a aliança relaciona-se à reciprocidade e união dos 

membros do grupo em diferentes níveis da vida social e através dela se “estabelece 

canais de comunicação, delimita fronteiras e se elabora identidades”. Desse modo, 

não somente o casamento e a incorporação do casal na vida familiar dos sogros, no 

caso de Egidio Ginésio, mas também o compromisso de adoção e criação, a 

exemplo de José Raimundo, forma relações em que a confiança, a reciprocidade e o 

respeito a determinados códigos de convívio familiar devem operar como 

mediadores. 

                                                
130 Processo-crime de Sedução – N° 6.472. Caixa FCC/1939 – jan./maio. Ano 1939, f. 27.  (Grafia das 
palavras conforme o original). 
131 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa FCC/1940. Ano 1940, f. 35-36. 
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A partir do caso de Tereza Flores e Egidio Ginésio, percebe-se que a estadia 

na residência do sogro ajudava a suplantar a sobrevivência e o entrelaçamento de 

novas relações sociais, mas também a quebra dos códigos de aliança e dos vínculos 

cotidianos que deveriam ser comum aos indivíduos do grupo familiar, a exemplo da 

confiança. Quando deflorada uma moça da casa por um dos membros da família, 

por exemplo, a confiança via-se abalada e o sentimento de ofensa, recoberto pela 

eficácia simbólica, desencadeava a quebra do vínculo social.  

No processo contra José Raimundo tornam-se visíveis às estratégias de 

sobrevivência acionadas, principalmente pelos laços consanguíneos. Josefa, órfã de 

mãe, foi entregue pelo pai aos cuidados da família de seu tio José Raimundo, o qual 

se tornou responsável pela menor. Estratégias como essa eram comuns na 

sociedade caicoense, como demonstram os depoimentos orais, a exemplo de Maria 

Aparecida ao relatar que após o falecimento de sua mãe passou a morar com sua 

tia, declarando que 

morava no Sítio Açudinho. Tinha seis irmãos: um irmão e cinco irmãs. Tudo 
criado pobre, como diz o ditado. Só o pai trabalhando com a gente tudo, ah 
sofrimento... Ai depois começou a fazer chapéu e as coisas melhoraram um 
pouco mais, matava criação na quinta-feira. Tudo no sítio numa casinha de 
taipa. Não era da gente não, a coisa era “alheia”. Papai fez a casa dele, 
mas as terras não eram dele não. Mamãe lavava roupa, de ganho. Quando 
ela lavava roupa era assim, o povo dava o que queria; não era dinheiro 
como as mulheres recebem hoje não. [...] Lavava no sítio; nos barreirinhos 
que tinha.  
Mamãe morreu em 1933 e nós ficamos... Nós já tava grande. Vim para a 
casa dessa minha tia, que essa minha tia era recursada, mas eu 
trabalhava... Pastorava gado e cabra. [...] Lá no Sítio Concórdia que é da 
minha tia. Só eu sai de casa para trabalhar de graça132. 

Perante as necessidades cotidianas, o acionamento de estratégias coletivas 

de sobrevivência, como as redes consanguíneas, de amizades ou de compadrio, 

tornava-se imprescindível na luta contra a instabilidade econômica e social, diante 

da ausência de maridos e companheiros (DEL PRIORE, 1993). A criação das 

crianças, por exemplo, inseria-se em uma coletivização de responsabilidade que não 

cabia apenas aos pais, mas estendia-se aos avós ou a parentes colaterais como 

irmãos, tios ou primos; resultado da precariedade da família conjugal nos grupos 

considerados populares (FONSECA, 2006). Assim, 

                                                
132 Maria Aparecida em entrevista concedida à autora, em 13 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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essas práticas [...] apareciam de formas diversas, mas eram recorrentes. 
Apoio logístico após abandono do marido ou amásio; extensa rede de 
parentes e familiares a dar guarida em momentos difíceis; vizinhos e 
vizinhas ajudando na alimentação ou no cuidado dos filhos, quando a 
mulher, viúva, abandonada ou mãe solteira precisava trabalhar fora de casa; 
agricultores trazendo ajuda in natura para compadres e comadres que 
moravam na cidade, etc (SOUSA, 2005, p. 159-160, grifo do autor). 

O acionamento dessas estratégias demonstra que mesmo compartilhando e 

fazendo uso dos valores e representações considerados “dominantes”, os homens e 

mulheres em questão vivenciaram realidades distintas das apregoadas pelos 

discursos normativos, a exemplo do trabalho feminino. 

3.2.2 O inevitável trabalho feminino 

As representações de masculinidade/feminilidade que simplificavam a 

atividade feminina ao lar e ao cuidado do marido e filho, e, ao homem, a 

responsabilidade pelo trabalho e provimento familiar (MATOS, 2003), tornavam-se 

cada vez mais deslocadas da realidade socioeconômica das camadas mais 

populares caicoenses. De acordo com Fonseca (2006), a mulher “pobre” vivia entre 

a cruz e a espada: de um lado, a moralidade oficial; do outro, a necessidade de se 

acionar estratégias de sobrevivência, entre elas o trabalho feminino. 

Nos depoimentos escritos e orais, percebe-se que a prática do trabalho 

feminino133 entre as mulheres em estudo fazia-se inevitável perante a instabilidade 

econômica, o desemprego masculino e o real abandono134 ou morte do cônjuge. 

Nessa medida, por exemplo, o trabalho não renumerado em casas de terceiros, 

conforme Santos (2007), transformou-se em ferramenta de auxílio financeiro das 

                                                
133 Caulfield (2000), Fonseca (2006), Esteves (1989) e Chalhoub (2001) perceberam a incidência de 
uma considerável mão de obra feminina no trabalho fabril. Todavia, pela lenta modernização da 
cidade de Caicó, as fábricas, somente apareceram na década de 1950, ligadas à expansão da 
cotonicultura. Nos processos-crime não se verifica nenhuma referência de mulheres trabalhando em 
fábricas ou no comércio, nesse recorte temporal. As referências à profissão sempre se remetiam a 
trabalhos domésticos ou a prostituição.  
134 Quando esse trabalho se referir ao abandono estará pensando a partir dos casos em que, diante 
de uma gravidez, o namorado não assumia a responsabilidade, saindo da relação e deixando a 
mulher como responsável pela criança; nos casos em que o marido dizia ir à procura de emprego em 
outra cidade, não mais retornando; ou em que a mulher ficava viúva muito cedo, e ainda nas 
ocorrências em que o marido deixava sua casa para amasiar-se com outra mulher. Esses dados são 
visíveis nos processos-crime analisados. 
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moças à família, uma vez que o pagamento dava-se em troca da moradia e 

alimentação. Observe a tabela que se segue: 

__________________________________________________________________________________
Tabela 6 – Ocupação das vítimas nos processos-crime de defloramentos. Fonte: 25 
processos-crime de defloramento, sedução, estupro e rapto, entre as décadas de 1900 a 
1945, que estão sob custódia do Laboratório de Documentação Histórica do CERES/UFRN 
(LABORDOC) - Caicó/RN. 

Na tabela acima, pode-se observar que das vinte e cinco vítimas de 

defloramento, dezessete foram apresentadas como “domésticas” e outras quatro 

como dadas a “serviços domésticos”. Essas categorias de classificação adotada pela 

Justiça acabavam por estigmatizar e silenciar o trabalho feminino, o qual abrangia 

uma amplitude de afazeres perceptíveis nas assentadas dos processos criminais e 

nos depoimentos orais: costureiras, cozinheiras, lavadeiras, engomadeiras, doceiras, 

agricultoras etc. 

Contudo, trabalhar fora de casa as deixava à deriva das representações do 

que a Justiça considerava mulher “pública”. No discurso normativo, a circulação das 

mulheres pela esfera púbica constituía-se em ameaça à ordem, à saúde geral e aos 

“bons costumes”. Acrescenta Esteves (1989, p. 79) que 

a mulher trabalhadora ameaçava, a nível simbólico, a família, porque se 
tornaria liberada do marido e inviabilizaria a sua posse pelo homem. Assim, 
a mulher pobre que precisava trabalhar trazia em si mesma uma doença, 
por não se reduzir ao papel de mãe, fator fundamental, junto com o 
machismo, para a estabilidade conjugal. 

Ainda assim, o que se observa em alguns casos é a inversão dos papéis, na 

qual a mulher era a responsável pelo sustento da casa e da prole, como aconteceu 

PROFISSÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM

Doméstica 17 68% 

Serviços domésticos 04 16% 

Não referenciado 04 16% 

Total 25 100% 
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com Florência Silvestre, 30 anos, casada, e doméstica135, diante da escassez de 

recursos econômicos e da infidelidade de seu esposo. A inversão dos papéis sociais 

ameaçava a relação a dois e os seus efeitos se expressam pelo uso da violência 

conjugal.  

As reações femininas às agressões dos maridos colocavam em questão a 

fragilidade e submissão esperada das mulheres pelos discursos normativos, como 

se visualiza através de Delmira Vieira Dantas, 30 anos de idade, casada e de 

serviços domésticos, ao prestar queixa na delegacia contra os ataques sofridos de 

seu esposo.  

De acordo com o processo-crime de lesões corporais, a discussão teria 

como ensejo a compra de uma carne de porco por Joaquim Silvestre, 40 anos, 

casado (com profissão indeterminada). Ao voltar da feira semanal no Mercado 

Público de Caicó, Joaquim trouxe consigo a referida carne contra a ordem de sua 

esposa Delmira Vieira, por ser considerada carregada136. Arrebatando-lhe o pacote 

das mãos do esposo, jogou-o no terreiro da casa, iniciando com ele uma discussão, 

alegando que o mesmo tinha a intenção de matá-la, pois havia trago a carne 

sabendo que a mesma estava doente. A altercação terminou na agressão dela pelo 

marido. 

Segundo o depoimento do réu, ele não tinha a intenção de causar 

desavenças com a esposa e que havia trazido a carne de porco, para casa, 

pensando nas crianças. Argumentou, ainda, que somente deu um empurrão na 

esposa porque ela havia investido contra ele, agarrando-lhe os testículos,      

“ferindo-lhe” o sentimento de masculinidade. 

Mas Delmira não era considerada uma mulher passiva. As testemunhas – 

vizinhos do casal – assinalaram que eles discutiam com frequência por ela ter um 

gênio forte137, ou ainda que, Joaquim Silvestre vinha levando, ultimamente, muitos 

tabefes138 de sua esposa.  O interessante é que o juiz julgou a queixa improcedente 

por entender que ela foi a causadora da agressão, tendo seu marido apenas 

(re)agido.  

                                                
135 Ver: Processo-crime de Lesões Corporais – S/N. Caixa FCC/1945. Ano 1945. 
136 Carrego ou carregada é uma expressão popular utilizada para expressar o caráter ofensivo de 
determinado alimento. 
137 Processo-crime de Lesões Corporais – N° 1653. Caixa FCC/1925. Ano 1925, f. 8 (grafia das 
palavras conforme o original) 
138 Ibid., f. 18. A desarmonia entre o casal foi atestada por todas as testemunhas. 
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Através de casos como o de Delmira Vieira e Joaquim Silvestre, a Justiça 

atuava na tentativa de disciplinarização dos relacionamentos considerados 

desestabilizados pela suposta “histeria” feminina. Na verdade, a maior preocupação 

das instâncias pedagógicas consistia em evitar o deslocamento das identidades de 

gênero e dos papéis sociais, defendendo a permanência da mulher no lar e 

sacralizando a rua enquanto espaço masculinizado. 

A associação nos discursos normativos do lar/feminino e do 

público/masculino foi construída de forma equivalente às representações do 

privado/ordem e público/desordem. De acordo com Matos (1995), a expansão do 

feminino pela esfera pública era vista, nos discursos normativos, como sinônimo de 

desordem por ligar-se a conotações negativas como multidão, perigo, 

estranhamento, indiferença; e em contraposição, o privado recebia conotações 

positivas como lugar da ordem, segurança e paz social. Mas, é necessário ficar 

atento para a não polaridade desses termos, uma vez que esse                 

“dualismo casa-rua não é um sistema cultural homogêneo ou estático. Os valores, 

práticas e relações associadas a cada um desses pólos mudam ao longo do tempo e 

variam entre os diferentes grupos sociais e indivíduos” (CAULFIELD, 2000, p. 33), 

ou seja, é socioculturalmente construído. 

Percebe-se que a aproximação da rua/perigo não era alheia aos sujeitos 

sociais em questão, por a maioria dos crimes acontecerem fora de eixo doméstico, 

entre eles, alguns defloramentos e infanticídios. Entretanto, é de suma importância 

atentar para a flexibilidade desses conceitos, pois as leituras que deles despontam 

relacionam-se aos contextos e práticas sociais em que são recorridos. Como atenta 

Santos (2007), o próprio sentido da casa/privado como um espaço seguro podia 

inverter-se através de outras leituras emergentes nos casos de estupro de menores 

por seus pais ou cunhados, levando-se a pensá-lo como um espaço de medo, 

violência e angústia para as vítimas desse ato.  

Caulfield (2000) e Esteves (1989) verificaram que a rua possuía significados 

distintos para os indivíduos de camadas consideradas populares, passando a ser 

vista como lugar de trabalhos diversos: vendas em feiras, trabalhos no comércio ou 

em casa de terceiros etc. As senhoras Benedita Augusta, Francisca das Chagas, 

Paulina Araújo, Sebastiana Dantas e Maria Aparecida, respectivamente, relataram 

sobre seus trabalhos, circulando pelas ruas, cidade e sítios. Assim elas contaram: 
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Eu comecei minha vida com um quilo de açúcar e um de goma, fazendo 
bolo. Fazia aqueles bolinhos e vendia na rua. Vendi muito! Estava num baile 
ali, saia com uma menina, nunca sai só. Nesse tempo eu era solteira. Papai 
num deixava a gente trabalhar nas casas não, era no roçado com ele. A 
minha irmã fazia sequilho, raiva139 e biscoito e eu saia; eu que vendia. Tinha 
a balança de pesar, tinha tudo. Eu vendia140.   

É que antigamente as coisas eram muito difíceis, num era como hoje, tudo 
era difícil, lá em casa eram cinco mulheres e três homens. Todos 
trabalhavam bem pequenininhos, começava meus irmãos a apanhar 
algodão no chapéu; se abaixava para apanhar aquele algodão no chão e 
botar no chapéu. Eu comecei a trabalhar com idade de três anos. Com 
quatro anos de idade eu fui apanhar algodão141.  

Éramos três filhas, nós trabalhava também. Lavava roupa e engomava pra 
fora. A gente carregava água do rio e lavava roupa, ia lavar ali no Rio Itans, 
de madrugada142.  

Eu nasci e fui criada no sítio, ai quando eu vim para a rua eu vivia de lavar e 
engomar e a minha viagem era daqui pra rua, da rua pra casa. Era muito 
difícil eu ir na casa de uma pessoa assim, que eu conhecia quando tava na 
praça lavando roupa. Morava aqui no Sabugí, município de Caicó. Ai as 
coisas eram muito difíceis, num tinha ganho de nada143.  

Naquele tempo as mulheres trabalhavam nas casas. Depois que minha 
prima veio morar aqui na cidade para botar os filhos na escola, eu vim. 
Aprendi a costurar e fui para a escola. Eu não tinha máquina, ai ela me dava 
a máquina dela e eu ganhava um pouquinho. Fazia vestido por 500 réis, 
eram umas pratinhas [...] dava pra comprar alguma coisa144.  

Como se pode observar nos depoimentos acima apresentados, o trabalho 

nos rios, praças e feiras possibilitava as mulheres, como Sebastiana Dantas, o 

entrelaçamento de redes de solidariedade e novos vínculos sociais, que por meio do 

esfregar, lavar, cozer ou vender trocavam experiências do dia-a-dia e transmitiam 

tradições como receitas, remédios e rezas. Provavelmente, era em locais como nas 

praças e à margem de rios que as mulheres adquiriam conhecimentos de técnicas 

                                                
139 Sequilho e raiva são biscoitos feitos de polvilho, considerada receitas tradicionais na região do 
Seridó do Rio Grande do Norte. 
140 Benedita Augusta em entrevista concedida à autora, em 11 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
141 Francisca das Chagas em entrevista concedida à autora, em 20 de fevereiro de 2008, na cidade 
de Caicó/RN. 
142 Paulina Araújo em entrevista concedida à autora, em 18 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
143 Sebastiana Dantas em entrevista concedida à autora, em 13 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
144 Maria Aparecida em entrevista concedida à autora, em 13 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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para fazer vir as regras (menstruação) ou de casos de defloramentos e infanticídios, 

bem como avaliavam os procedimentos femininos e masculinos de membros do 

grupo social. Nessa perspectiva, “o trabalho coletivo revigorava vínculos de 

vizinhança que significavam lazer, solidariedade material e afetiva, mas também de 

controle e regulação das condutas e procedimentos” (MATOS, 1995, p. 105). 

Deve-se ter em mente que para muitos a rua assumia ares de lar onde 
comiam, dormiam e extraíam o seu sustento. Também era nos lagos e 
praças que as mulheres costumavam reunir-se para conversar, discutir ou 
se divertir, da mesma forma que se aglomeravam nas bicas e chafarizes, 
não raro, brigando pela sua vez. Em grande proporção responsáveis pela 
manutenção da família, a liberdade de locomoção e de permanência nas 
ruas e praças era vital para as mulheres pobres, que cotidianamente 
improvisavam papéis informais e forjavam laços de sociabilidade (SOIHET, 
2006, p. 366-367). 

Através da análise do trabalho feminino, percebe-se que, ao passo que a 

Justiça representava as mulheres que trabalhavam fora do lar ou que frequentavam 

sambas e bailes através de estereótipos como “desonestas” ou “públicas”, dentre os 

sujeitos sociais em questão, a relação estabelecida entre essas representações, as 

práticas femininas e o contexto remetem a leituras bem mais flexíveis e singulares, 

como se analisará a partir desse momento. 

3.2.3 Reflexões sobre as representações de namoro e honra 

A organização familiar, assim como a experiência feminina assumiu uma 

multiplicidade de formas para além dos cânones “dominantes”. Viver, trabalhar, 

amar, casar, não dispunha de um significado estanque para os sujeitos sociais e 

nem se cristalizam em formas de vidas polarizadas e sem rupturas.  

No entanto, esse exercício de perceber a pluralidade e alteridade não é um 

trabalho tão simples quanto aparenta e necessita de um dispendioso olhar crítico 

diante das barreiras metodológicas que despontam: de que forma se pode chegar a 

essas representações de namoro e honra entre os homens e mulheres, em estudo, 

se as fontes estão perpassadas por discursos polifônicos? Nessa busca, intenta-se 

caminhar pela análise das memórias orais, bem como pelos fragmentos escritos dos 
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processos-crime analisados, para se repensar as práticas cotidianas desses sujeitos 

sociais. 

É através da tentativa de captar a pluralidade e a alteridade que emergem as 

múltiplas representações de namoros e honra, intentadas pela análise de alguns 

“casos de amor”145. 

3.2.3.1 Alguns “casos de amor” 

Verão de 1935. Muitas famílias agricultoras como a do senhor Félix Severino 

Dantas, de 45 anos, casado, preparavam-se para o inverno que se aproximava, 

plantando para aproveitar as escassas chuvas do mês de março e abril para 

posteriormente terem uma farta colheita. Provavelmente, foi ajudando a Félix no 

plantio e colheita de algodão, e a mãe nas tarefas do lar, que Mariana da Cruz 

cresceu, junto aos irmãos, sendo considerada uma moça honesta em consequência 

do bom comportamento. Sua educação deu-se na casa dos pais, não frequentando 

escolas146, trabalhando religiosamente e divertindo-se quando possível.  

De acordo com os dados do processo-crime, Mariana da Cruz, 20 anos, 

solteira e doméstica, iniciou um namoro com seu primo Etelvino Batista, 23 anos, 

solteiro e agricultor, que se estendeu por meses e resultou na oficialização do 

noivado, tendo ele frequentado a casa dela, como ditavam as “regras fidalgas de 

namoro. Todavia, os encontros amorosos não ficavam apenas no “ver-se em fins de 

semana”, tão recorrente nas memórias. As testemunhas levam a crer que Mariana 

da Cruz e Etelvino Batista se viam com frequência e dispunham de momentos a sós 

que lhes possibilitavam experimentar sensações e desejos.  

Assim, conforme o depoimento das testemunhas, Marcos Lucena, de 44 

anos, solteiro, agricultor, argumentou “que Manuel, como noivo tinha auto liberdade 

de passear com Maria; ele testemunha viu que algumas vezes Maria sahia em 

companhia de seu noivo para a feira e também para bailes”147. Acrescentou Pedro 

Inocêncio de Araújo, de 34 anos, casado, funcionário público, “que teve de ver o 

denunciado passar em sua residência trazendo na garupa de seu animal a 

                                                
145 Expressão emprestada de Esteves (1989). 
146 A vítima não sabia ler, nem escrever. 
147 Processo-crime de Defloramento. Nº 1.832. Caixa FCC/1935. Ano 1935, f. 08 (Grafia das palavras 
conforme o original). 
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offendida, vindo esta em companhia de uma [...] irmã delle denunciado”148. Essa 

liberdade era assegurada pela confiança despendida a Etelvino em consequência do 

compromisso de noivado e do considerado bom comportamento do casal. 

Em dias do mês de agosto, várias famílias como as de Mariana da Cruz e de 

Etelvino Batista preparavam-se para a colheita do plantio de algodão e por esse 

motivo – segundo o depoimento da vítima – ela foi passar uns dias na casa do tio, 

pai de Etelvino, onde alegou ter sido deflorada. Ao voltar para a sua casa, retomou o 

cotidiano, continuando a coabitarem em segredo. Uma das testemunhas depôs que 

“sabe de ouvida vaga ter a offendida sido surpreendida pela ronda nesta cidade em 

companhia de um rapaz que saindo de um baile veio deixá-la em sua residência, em 

horas tardes da noite, por ocasião de uma festa”149. 

Assim, o casal continuou o namoro entre os atos confessos e os afetos não-

ditos, até que Mariana começou a apresentar os sintomas de gravidez, motivo que 

levou o senhor Félix Severino a prestar queixa contra Etelvino, o qual foi absolvido 

pelo Júri Popular sob alegação de que em dias de agosto de 1934 – período em que 

a vítima afirmou ter sido deflorada –, ele estava na cidade de Patos/PB. 

Outro caso despontou próximo ao Açude Público de Caicó, o Itans. Joaquina 

Vieira, de 19 anos, solteira e doméstica foi criada pelo pai Jerônimo Vieira, 

crescendo em um espaço familiar considerado, pelas testemunhas, como 

desestruturado, uma vez que a casa era aberta ao trânsito de vários homens, a 

prática de jogos e a realização de bebedeiras. 

Em janeiro de 1935, Joaquina Vieira e seu pai passaram a residir próximo ao 

açude Itans e, em fins de dezembro de 1938, Inocêncio Vilar de 22 anos, solteiro e 

operário, veio a morar próximo a sua casa. Conforme o depoimento da vítima, 

em fins de janeiro desse ano (1939), Inocêncio Vilar e ela declarante, 
começaram a se gostarem, travando se namoro entre eles; que sempre 
tinham ocasião de conversarem juntos e a sós; que passados assim alguns 
dias, Inocêncio Vilar começou a seduzir ela declarante afim de terem 
relações sexuaes; que sempre que Inocêncio Vilar lhe propunha tal cousa, 
ela declarante recusava; que, continuadamente Inocêncio Vilar em conversa 
com ela declarante, sempre a perseguia, até que em dias do mez de Março 
do corrente anno (dia vinte e sete), diante as constantes insistências de 
Inocêncio Vilar, resolveu ela declarante ter relações sexuaes, pela primeira 
vez com Inocêncio Vilar, tendo sido este acto reproduzido por inúmeras 
vezes. Que não apresentou queixa a mais tempo porque era um fato que 

                                                
148 Ibid., f. 6. (Grafia das palavras conforme o original). 
149 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa FCC/1939 – jun./dez. Ano 1939, f. 22. (Grafia das 
palavras conforme o original). 
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estava ainda as ocultas, e, mesmo ele Inocêncio Vilar prometia casar se 
com ela declarante. Que este fato chegou ao conhecimento da Polícia, pelo 
motivo de ter sido pegado Inocêncio Vilar junto com ela declarante e terem 
levado ao conhecimento do seu pae; que outra pessôa, digo, que nenhuma 
outra pessôa teve relações com ela declarante a não ter sido Inocêncio 
Vilar, pela primeira vez em vinte e sete de março do corrente ano150.  

Para Joaquina a prática do ato sexual com Inocêncio Vilar provavelmente lhe 

proporcionava desejos e prazer, uma vez que não relatou ter sido ludibriada ou 

forçada ao ato sob uso de violência e, ainda, tendo coabitado por inúmeras vezes 

com o réu. As testemunhas, em suas declarações, foram enfáticas na associação 

dos considerados maus procedimentos da moça à liberdade que ela possuía de ir e 

vir ao açude onde Inocêncio Vilar pescava e à casa do namorado, sempre sozinha. 

Ademais, representaram a família/casa como um lugar propenso a canalhices151 na 

presença da menor, em virtude da assídua frequência de homens na referida 

residência. 

Mas, ao que indica o testemunho de Inocêncio Vilar, ele não aparentou 

preocupar-se com os considerados maus procedimentos da moça ao contrair 

namoro com a mesma, embora tenha se utilizado da marginalização da imagem dela 

para arguir sua defesa, pois 

já tinha ligeiro conhecimento de vista com Joaquina Vieira, quando também 
já ouvia falar mal da honra dela, isto em agosto para setembro do ano 
passado; que no mez de janeiro deste ano ele declarante começou a 
namorar com Joaquina Vieira, residente também no Itans; que teve de 
frequentar algumas vezes a casa do pai de Joaquina, pois travou relações 
com o pai da mesma; que nunca prometeu a Joaquina casar-se com ela, 
pois já era bastante informado dos papéis que a mesma praticava há muitos 
tempos; que em dias do mês de fevereiro deste ano, ele declarante estava 
em sua casa de saída para ir pescar no açude, quando chegou ali Joaquina 
Vieira e disse para ele declarante que quando terminasse a pesqueira 
viesse dormir em casa, que quando seu pai saísse de madrugada para a 
vazante, ela sairia de casa e ia ter relações com ele, diante desse convite 
de Joaquina, ainda relutou em não aceitar, no entanto já tendo por 
informações de que Joaquina não era mais virgem e sim uma mulher 
completamente viciada, resolveu aceitar a proposta feita pela mesma; que 
as tantas da madrugada quando terminou a pesqueira voltou a casa e 
dentro de poucos momentos penetrou em sua casa Joaquina Vieira, onde 

                                                
150 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa FCC/1939 – jun./dez. Ano 1939, f. 05 (Grafia das 
palavras conforme o original). 
151 Ibid., f. 10 (Grafia das palavras conforme o original). A expressão “canalhice” foi utilizada pela 
testemunha Leôncio Pereira, 38 anos, solteiro, guarda do açude Itans, em seu depoimento. Leôncio 
Pereira alega ter certo dia, notado certa orgia na casa de Joaquina e dirigindo-se para lá, a encontrou 
no meio de vários rapazes, no que ele considerou de promiscuidade, o que o levava a crer que 
Inocêncio não havia sido o deflorador, em consequência do considerado mau comportamento da 
vítima.  
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nesta ocasião ele declarante teve relações com a mesma pela primeira vez. 
[...] que, de autos, por informações já sabia que Joaquina Vieira não era 
mais virgem, vindo a tirar a legitimidade, com experiência própria; que ele 
declarante tem em seu poder um bilhete de Joaquina Vieira convidando-o 
para ter relações sexuaes com ela152.   

Prestada a queixa, julgaram a honra de Joaquina e decidiram pela 

absolvição do réu. Ao término do processo, fica-se a imaginar se ele representaria o 

fim do namoro ou chamego153 entre Joaquina e Inocêncio Vilar.  

Em outro lugar do município de Caicó, despontou um caso com desfecho 

diferente dos anteriores: a realização do casamento da vítima e condenação do réu 

à prisão.  

Maria Constância de Jesus154, 17 anos, solteira e doméstica, foi educada 

apenas pelo pai Francisco José Dantas, no Sítio São Gonçalo, por ele ser viúvo. 

Embora em sua educação não tenha sido incluída a frequência a escolas155, ela 

cresceu sendo considerada um moça de vida honesta e recatada ao lado de sua 

família, como assim apontam as testemunhas.  

Ao que o processo indica, em 1937, Paulo Canuto, 39 anos, casado 

eclesiasticamente, agricultor, passou a residir em terras vizinhas a do senhor 

Francisco José, com a esposa e dois filhos, tornando-se amigos. Tudo decorria 

aparentemente normal: trabalho, casa/casa, trabalho. No entanto, a partir das idas e 

vindas para o roçado, Paulo Canuto começou a observar Maria Constância, e ela a 

ele, surgindo entre eles um namoro que se estendeu por dois anos.  

A relação seguiu em segredo, até que os vizinhos começaram a notar o 

envolvimento entre os dois, tornando o namoro público pelos comentários acerca da 

possível gravidez de Maria Constância. Réu e vítima passaram a serem vigiados 

mais intensamente pelos olhares dos vizinhos e amigos, os quais declararam, no 

processo-crime, que ela ganhava presentes dele e ainda, que várias vezes 

perceberam-no encostado na porta da cozinha ou no terreno por trás da casa de 

Francisco José em conversas ocultas com a vítima.  

                                                
152 Ibid., f. 08 (Grafia das palavras conforme o original). 
153 A testemunha Pedro Simão usou a expressão “chamego” para representar a relação entre réu e 
vitima, após declarar que essa teria tido relações com Manoel Ferreira e o filho deste. Relata ainda 
que viu Joaquina entregar um bilhete a Inocêncio que continha um aviso de que ela iria mais tarde ao 
quarto dele.  
154 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa FCC/1940. Ano 1940. 
155 A vítima não sabia ler e escrever. 
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Segundo o depoimento de Maria Constância, Paulo Canuto a convidou para 

fugirem e casarem-se civilmente em segredo, entretanto seus planos foram vetados 

pelo seu pai.  Nesse entretém, ao descobrir que ela estava grávida, Francisco José 

procurou a Justiça e prestou queixa contra Paulo, o qual confessou a 

responsabilidade sob o defloramento da menor e o desejo que tinha de casar com 

ela. Conforme as declarações de Paulo Canuto,  

desde 1937 passou a residir no sítio São Gonçalo deste município, vizinho 
ao senhor Francisco José, onde passou a frequentar a casa de família do 
referido Francisco José, onde tratou logo de angariar simpatias por parte da 
filha deste Maria Constância de Jesus, surgindo daí um namoro entre ele 
respondente e Maria Constância de Jesus; que passados alguns tempos 
ele, digo, que em dias do mez de abril deste ano ele respondente teve pela 
primeira vez relações sexuaes com Maria Constância de Jesus, tudo isso se 
reproduzindo por mais duas vezes; que depois chegando tal fato ao 
conhecimento do público, ele respondente convidou Maria Constância de 
Jesus para fugir com ele e que prometia casar-se civilmente com ela, o que 
foi accedido por Maria Constância assim não sucedendo em virtude de ter 
sido levado tal idéia ao conhecimento do pai de Maria, não consentindo o 
mesmo que ela saísse; Que desde que foi descoberto o fato de ter ele 
respondente tido relações sexuaes com Maria Constância de Jesus que 
jamais ele frequentou a casa desta, tendo desde esse tempo cortado as 
relações de amizade com aquela família; que depois que ele respondente 
afastou se da casa de Maria Constância de Jesus, esta começou um 
namoro com o rapaz de nome Cícero Cassiano156.      

Contudo, o caso não parou por aqui. Durante a segunda assentada de 

testemunhas, em 1941, Maria Constância depôs novamente e relatou que estava 

casada com Cícero Cassiano em função da amizade que mantinha com o mesmo, 

fato esse que levou o advogado de defesa do réu a arguir que o deflorador da menor 

seria o atual marido da ofendida e não o réu. Entretanto, mesmo com as alegações, 

Paulo Canuto foi condenado a um ano e dois meses de prisão simples, incurso no 

grau mínimo dos arts. 267 e 276 do Código Penal de 1890, além de ter sido 

obrigado a dotar Maria. Paulo Canuto cumpriu toda a pena. 

Casos de amor como os de Mariana da Cruz, Joaquina Vieira e Maria 

Constância costumavam tomar grandes proporções quando levados à Justiça, 

aflorando os vários referenciais sociais e morais, uma vez que o defloramento 

tornava-se público pelos comentários. Ao término de cada processo-crime, o 

                                                
156 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa FCC/1940. Ano 1940, f. 16. (Grafia das palavras 
conforme o original). 
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cotidiano era retomado e os valores considerados “dominantes” incorporados e 

ressignificados. 

3.2.3.1.1 “Entre” o amor e o desejo: as práticas amorosas e suas 

ressignificações 

Nos processos-crime acima descritos, o amor e/ou desejo parece 

constituírem-se no fio condutor das relações, demonstrando que embora os valores 

e representações incorporados influenciem na produção da subjetividade dos 

indivíduos (VELHO, 1986), as experimentações por esses casais são plurais, até 

mesmo distintas das que eles próprios apresentaram ou idealizaram. 

Entretanto, a experimentação foi reificada nos processos-crime pelo que 

Chaves (2006) chamou de domesticação do amor que atuou transformando o lar, os 

filhos e a maternidade157 em destinos inerentemente femininos; bem como o amor 

romântico em fonte da felicidade conjugal, somente alcançada através das escolhas 

acionadas pelos próprios amantes e das relações fundadas no sentimento recíproco. 

Nos discursos normativos, o amor se constituía no cimento das relações (DEL 

PRIORE, 2005), sendo apresentado como a via pela qual se alcançaria a possível 

satisfação sentimental e sexual (D’INCAO, 2006). Assim, qualquer relação de amor 

deveria se constituir em um projeto de vida a longo prazo. 

Nessa perspectiva, esperava-se que os relacionamentos amorosos 

reproduzissem a representação de namoro fidalgo, seguindo algumas etapas. A 

primeira delas eram os flertes que se constituía em “um conjunto de olhares e 

gestos, significando interesse por alguém” (ESTEVES, 1989, p. 140), o qual poderia 

levar dias ou semanas, consistindo no tempo de aproximação do rapaz com a moça 

e dela aproveitar para avaliar as intenções do pretendente. Em seguida, iniciava-se 

o namoro oficializado diante da família, precedido pelo noivado e, por fim, a 

realização do casamento, fechando o ciclo do cortejo.   

                                                
157 Como bem coloca Matos (2003), o olhar médico e a política de intervenção dos Estados 
difundiram a representação de uma “nova mulher” a partir da exaltação da maternidade como um 
mandado biológico (maternologia). Se nos discursos normativos a maternidade tornava-se imanente 
feminino, assim, negá-la e suprimi-la tornava-se crime ressignificado nas categorias de aborto e 
infanticídio, pelos quais mulheres eram julgadas.  
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O período do namoro servia para os futuros cônjuges se conhecerem, a 
família da jovem tomar conhecimento e avaliar as intenções e os atributos 
do seu amado. O jovem só era aceito na casa dos pais da moça se o 
compromisso entre os dois inspirasse confiança, isto é, se houvesse um 
comprometimento e uma promessa de casamento. A partir da aprovação da 
união pelos pais, os preparativos para o casamento começavam e se 
estendiam pelo noivado, que também durava meses ou anos (CHAVES, 
2006, p. 840). 

No decorrer do namoro e noivado, o casal era vigiado/policiado com o 

objetivo de se manter intacta a virgindade da moça e a honra familiar. Logo, gestos 

comedidos como não mexer as mãos, evitar olhar diretamente nos olhos do 

pretendente, não conversar em segredo e não beijar, diziam muito da relação entre 

namorados, para a Justiça e os jornais. Embora essas etapas do namoro não se 

realizassem delineadamente nas práticas dos homens e mulheres em foco, ainda 

assim, as representações acerca de feminilidade/masculinidade, namoro e honra, 

encontravam-se territorializados nas escritas e memórias dos entrevistados, réus, 

vítimas e testemunhas, como se pode visualizar nos depoimentos de Maria das 

Neves, 80 anos, e Francisca das Chagas, 86 anos, respectivamente, acerca do 

namoro. Elas contaram: 

Papai ficava na sala até o rapaz sair, de castelo, minha filha. Num tinha 
chance de nada [...]. A irmã pequena num ficava não, só sendo irmã grande. 
A gente sentava lá e papai ficava perto, num ia nem perto, se fosse para cá, 
levava um carão na cara. O noivo lá, acolá e eu aqui, papai acolá, mais 
mamãe [usa as mãos para representar espacialmente os lugares que cada 
um ocupava]. Ninguém conversava, era tudo mudo. Tinha umas coisas 
velhas, um radiozinho... Eu num dizia nada, num tinha nada para conversar. 
Papai era quem dava conta para conversar.  
O namorado vinha só com oito dias, nos domingos de tarde e passava até 
seis horas e quando davam seis horas da noite, papai já era fechando as 
portas158. (grifo nosso). 

Minha filha, uma moça num sentava de parelha com um rapaz não. Só ia 
para um canto se fosse acompanhado do pai ou da mãe, e tinha que ser ali. 
Ia nada!!! Faz muito tempo; [...] me lembro que minhas cunhadas foram 
prum casamento: ela no meio, o pai dum lado e o namorado do outro; já era 
noivo, mas nem isso, num fica de pareia, do lado. Mas sempre acontecia às 
coisas, era escondido, mas sempre acontecia desmantelo. 
Começava a paquerar, começava a namorar, e começava a vir a conversar 
e pronto e daí dava em namoro, mas antigamente, antes de mim, porque eu 
só conto de mim pra cá, mas pra lá [...] diziam que namorava pelo buraco de 

                                                
158 Maria das Neves em entrevista concedida à autora, em 19 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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parede. Pelo buraco de parede ainda engravidava um bocado e avalie sem 
ser, né?159  

Essas representações de namoro que emergiram na oralidade indicam o 

estabelecimento de relacionamentos “sérios” e considerados “higienizados”, 

direcionado ao casamento, no qual a experimentação e as relações sexuais 

anteriores ao casamento são silenciadas por meio de expressões como “Ah, a gente 

não saía com namorado não, nós morava no sitio160” ou, “juro na hóstia consagrada 

[...] meu namorado nunca pegou nem assim na minha mão161” e ainda, “Ave Maria 

aquele beijo de boca é muito nojento, aquilo eu não gosto não, porque pode ter uma 

doença, uma coisa, pega!”162. Essas atitudes, se expressivas, desestabilizariam a 

identidade e o reconhecimento social, na qual ficar “falada” equivaleria, pensando a 

partir de Bourdieu (1965), a uma morte simbólica.  

É observável, tanto nos processos-crime quanto nas memórias, a ênfase no 

reconhecimento social da vivência do namoro normalizado ou “sério” justamente por 

consistir na prova veemente do uso da sedução ou engano, pelo réu, para a indução 

do defloramento da “vítima”. Vale salientar que as representações de “namoro sério” 

e de honra – analisada mais adiante –, não são consequências das políticas 

higienistas e estatais, mas fazem parte de uma forma de amar que estava 

fortemente imbricada de tradicionalidade e que se armava em valores patriarcais 

influenciados por discursos religiosos, anteriores aos considerados “burgueses”.  

É visível, nos depoimentos dos sujeitos sociais, em questão, o uso que as 

testemunhas, vítimas e réus fizeram das representações de honestidade e 

comportamentos difundidos pela Justiça e jornais, em diálogo com valores 

tradicionais, como exemplo a representação das mulheres em “honradas”, “faladas” 

e “perdidas” ou “desmanteladas”. Por isso, como bem acrescenta Motta (2008), não 

se devem subestimar esses depoimentos, pois mesmo esses indivíduos não tendo 

sido totalmente higienizados, ainda assim compartilhavam de noções acerca da 

criança, indivíduo, honra, namoro e corpo difundidas pelos discursos normativos.  

                                                
159 Francisca das Chagas em entrevista concedida à autora, em 20 de fevereiro de 2008, na cidade 
de Caicó/RN. 
160 Benedita Augusta em entrevista concedida à autora, em 11 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
161 Sebastiana Dantas em entrevista concedida à autora, em 13 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
162 Maria Aparecida em entrevista concedida à autora, em 14 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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As representações de namoro dos depoentes convergem nas narrativas de 

suas lembranças, as quais correspondem a fatos/imagens particulares da memória 

que foi vivida e é reconstruída de forma coletiva. Assim, memória e identidade social 

interligam-se cada vez que um entrevistado se remete ao passado por meio da 

lembrança, trazendo à tona todo um conjunto de imagens, idéias, fantasias e 

representações que emanam dos discursos que ele teve acesso por meio de sua 

inserção social, através da família ou do grupo em que ele se reconhece como 

membro integrante (POLLAK, 1992). Nessa medida, a lembrança torna-se “a 

sobrevivência do passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser 

humano, aflora à consciência na forma de imagens lembranças” (BOSI, E., 1994, p. 

53). 

As lembranças se constituem em uma colcha de retalhos em que a memória 

individual amarra-se à do grupo e posteriormente à memória vivida coletivamente na 

sociedade através da tradição, tendo necessidades de ser lembrada, revivida e de 

tornar-se discurso. Todavia, como alerta Bosi, E. (1994, p. 417, grifo do autor) elas 

nem sempre são originais, podendo expressar recordações que se incorporam ao 

passado que não sejam propriamente nossas, mas que passam a representar 

“certos valores que derivam naturalmente de uma práxis coletiva”. 

Desse modo, afirma-se que relembrar não significa apenas reviver, mas 

reconstruir e repensar o presente através das memórias do passado, uma vez que 

as lembranças incorporam valores de uma práxis coletiva e que essas são mediadas 

pelo sentimento de pertencimento ao grupo através de sua identificação social. 

Assim, torna-se compreensível porque os entrevistados deram ênfase à 

representação do “namoro sério” como via de experimentação do amor e/ou desejo 

e resistiram, em sua maioria, a falar dos considerados namoricos e chamegos163.  

Essa dissertação não está negando a existência da experimentação do 

namoro “policiado” a que Maria das Neves e Francisca das Chagas se referiram, 

uma vez que essa descrição correspondia ao compromisso formal entre homens e 

mulheres que tinham como fim o casamento. Contudo, afirma-se que as 

experiências são plurais e os processos-crime consistem em uma das vias possíveis 

                                                
163 Assim como “namorico”, “chamego” é um termo muito recorrente nos discursos orais e jurídicos 
para se referirem aos namoros entre jovens que não eram reconhecidos enquanto relações 
formalizadas diante da família, ou seja, relacionamentos sem compromisso algum ou que se 
passavam às escondidas. 
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para se refletir sobre a precariedade e fluidez da existência dos laços afetivos entre 

os jovens.  

Voltando o olhar para os “casos de amor”, acima descritos, observam-se que 

todos os três relacionamentos apresentam afetos não-ditos para além dos 

confessos, indícios que levam a pensar em outras estratégias de relacionamentos 

entre esses jovens, interligados a desejos, intensidades, expectativas e projetos 

(sempre) singulares que transcenderam a vivência do “namoro sério” (Maria 

Patrocínio e Etelvino Batista). Muitos jovens, a exemplo de Maria Constância/Paulo 

Canuto e Joaquina Vieira/Inocêncio Vilar, vivenciaram relações amorosas sem 

necessariamente as terem oficializado, por meio das performances adotadas, as 

quais garantiam a longevidade da relação até que fossem – ou não – publicizadas, 

como aconteceu com o primeiro casal diante da gravidez da ofendida. 

Vale salientar que ao referir-se aos afetos não-ditos, esse trabalho está 

refletindo a partir das dimensões discursivas e desejantes apresentadas por Rogers 

(2006), nas quais esses afetos não-confessos corresponderiam às sexualidades que 

fugiam à “normalidade” e à “naturalidade” do imaginário e das referências instituídas, 

não tendo como objetivo a reprodução da espécie, mas intensidades de desejos que 

colocam o corpo em ação e movimento; assim como as sexualidades que 

vivenciadas em segredo acabavam por tornarem-se indizíveis, intentadas a jamais 

serem publicizadas; intensidades que “movimenta[va]m os encontros, os laços de 

sociabilidades, as amizades-cúmplices, agenciamento dos afectos mal-ditos” 

(ROGERS, 2006, p. 57, grifo nosso). 

Muitos relacionamentos amorosos entre jovens que perpassaram pela esfera 

do não-dito foram entrelaçados em espaços de sociabilidade, como os bailes e as 

praças, os quais propiciavam o início de paqueras, amizades e relacionamentos 

amorosos às escondidas que, muitas vezes, não chegavam ao conhecimento dos 

pais, como descrevem, respectivamente, os senhores José Paulino e João Pedro: 

Antigamente os namoros num eram por um buraco de parede?  Era 
escondido. [...] Os pais às vezes num sabia, nem ele ia lá, era às vezes nos 
encontros, numa festa, numa brincadeira e ali arranjavam uma amizade...164

                                                
164 José Paulino em entrevista concedida à autora, em 15 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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Nunca namorei na casa de minha namorada, eu mesmo nunca fui não. A 
primeira vez que eu casei era uma empregada, trabalhava lá na rua do 
serrote, era criada pela filha do velho [...]. Ela ia para a praça, nos se via na 
praça (...). Ainda namorei 10 anos para casar. Andava meio de braço, mas 
não era para ir pelo escuro.165.  

Os namoros às escondidas, ou seja, em segredo, demonstram que os 

homens e mulheres em questão vivenciaram relacionamentos bem mais flexíveis166

que os ansiados pelos discursos normativos. Nesse intermédio, os vizinhos 

constituíram-se nos “termômetros” das relações ao relatarem detalhes como: a 

circulação feminina por bailes, sambas ou feiras, acompanhada apenas pelo 

namorado (Maria Patrocínio); o trânsito de bilhetes entre namorados (Joaquina 

Vieira); e as conversas do réu com a ofendida nos terrenos por trás de suas 

residências (Maria Constância).  

Embora de forma menos intensa, essa flexibilidade nas relações amorosas 

também emerge nos depoimentos orais, como retrataram Paulina Araújo e 

Sebastiana Dantas, respectivamente em suas falas: 

O primeiro namorado que eu arranjei; um dia ele veio pra’qui, nos sentamos 
ali, na calçada, ai papai saiu fora ai eu entrei pra dentro e me passou um 
carão, disse que eu tava “namorando na cozinha”. Mas com esse mesmo eu 
me casei. 
Pesquisadora:  – Mas ele vinha aqui? 
Paulina Araújo: – Era difícil... 
Pesquisadora:  – E como a senhora namorava?  
Paulina Araújo: – Porque eu avistava com ele, saía, engomava na casa da 
irmã dele... Ai a gente conversava. [...] Antigamente só se pegava na mão! 
Era... num tinha essa história de beijo na boca167.  

Num baile, os que sabiam tiravam a mulher para dançar, os que num 
sabiam ficavam só olhando. Ave Maria! Eu dancei demais, dancei, dancei.  
Nunca encontrei uma dança que eu não dançasse. Eu conheci a mazuca, 
era xote, tudo na vida nos dançava. Dava pra paquerar nessas festas, era 
gente demais. 
Eu era tão doida, mas não era doida que nem o povo de hoje que namora 
com os rapazes agarrados e se beijando, não!  
Um dia, eu me deitei no banco e comecei a cantar; meio dia e mamãe 
enrolando linha.  
Ai mamãe disse:– Você tá doida que tá cantando no meio da rua?  
Eu disse: – Não, tô debaixo de uma latada. Era uma latada que tinha 
pregado na casa. Ai a mais velha era muito danada por modo descobrir tudo 

                                                
165 João Pedro em entrevista concedida à autora, em 14 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
166 Essa flexibilidade nas relações amorosas também foi percebida por Santos (2007). 
167 Paulina Araújo em entrevista concedida à autora, em 18 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 
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Através desses dados, visualiza-se que outras formas de “amar” se 

expressavam para além dos “buracos de parede”. A incidência negativa – em 68% 

dos casos de defloramento – de reconhecimento da existência dos considerados 

“namoros sérios” entre vítimas e réus, indica que os jovens vivenciavam relações, 

muitas vezes, sem necessariamente existir amor entre eles, apenas por atração, 

desejo e/ou prazer, como ocorreu com Cândida Ferreira.  

Um dos apontamentos interessantes refere-se à dificuldade que as mulheres 

desvirginadas tinham em provar a existência do namoro/compromisso devido aos 

esquecimentos das ofendidas ao deporem sobre detalhes considerados importantes 

para a Justiça, tais como: não relatavam sobre o flerte nem as datas de início do 

namoro e do defloramento, bem como da ausência ou não de sangramento e dor no 

ato sexual. Em contraposição, como atenta Esteves (1989), as ofendidas depunham 

acerca de detalhes além do que a Justiça considerava necessários, relatando sobre 

as frequências a divertimentos e aos encontros às escondidas, bem como a 

regularidade em que repetiram os atos sexuais após o defloramento; 

comportamentos reprováveis para uma moça considerada “honesta”, segundo os 

discursos jurídicos. 

Assim, quando um caso de defloramento tornava-se público, as moças 

passavam a ser julgadas e classificadas em relação ao tipo de relacionamento 

entrelaçado, as condutas e aos espaços frequentados. No que se referem a esses 

elementos, os entrevistados fizeram referência a três representações de feminino: as 

mulheres “honradas”, “faladas” e “perdidas” ou “desmanteladas”. 

As mulheres consideradas “honradas” – honestas, para a Justiça – eram 

aquelas para casar, pois segundo os depoimentos orais, possuíam um bom 

comportamento, viviam honestamente fosse sozinha ou com os pais, somente saíam 

de casa se fossem acompanhadas por responsáveis e não se ouvia rumores sobre 

sua honra, mesmo se já fossem publicamente defloradas.  

Já as mulheres consideradas “faladas”, embora não se tivesse certeza da 

“desonra física” (leia-se a perda do hímen), eram assim classificadas por possuírem 

comportamentos considerados suspeitos em consequência dos namoricos

passageiros que entrelaçavam e dos espaços que frequentavam, geralmente, sem 

vigilância familiar. Nesse caso, é perceptível a associação que os entrevistados 

fizeram entre os “comportamentos suspeitos” e a ausência da virgindade. De acordo 

com os depoimentos orais, a incerteza quanto ao defloramento atribuía a essas 
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mulheres algumas vantagens diante das consideradas “perdidas”: podiam frequentar 

os mesmos espaços de uma mulher “honrada”, mas com algumas restrições, por 

exemplo, em relação às danças: participavam do divertimento, mas não dançavam. 

A terceira representação corresponde às mulheres consideradas “perdidas”

ou “desmanteladas”, as quais os depoimentos orais se referem como frequentadoras 

dos cabarés, associadas à busca do sexo e prazer. Nessa categoria, também eram 

enquadradas mulheres como Joaquina, que embora não frequentasse o Café 

Cateretê, participavam de divertimentos reconhecidos socialmente como espaços 

masculinizados, a exemplo das bebedeiras e jogos – que aconteciam em sua casa.

Concomitantemente ao elevado índice de relacionamentos movidos por 

desejos sem necessariamente existir “amor” ou o compromisso formalizado entre os 

jovens e as famílias, é perceptível o elevado índice de abandono feminino, sendo-

lhes imputada a responsabilidade sob o defloramento, as dissoluções familiares, o 

controle dos impulsos sexuais do homem, a contracepção e gestação e efetivação 

da gravidez, caso ela ocorresse (SALEM, 2004). Tal responsabilidade diante do real 

abandono, levavam-nas a acionarem outras estratégias como o amasiamento ou o 

casamento religioso com alguém a quem lhe fosse atribuída simpatia e amizade, 

como aconteceu entre Maria Constância e Cícero Cassiano. 

Na segunda assentada de testemunhas no processo-crime contra Paulo 

Canuto, Maria Constância depôs apresentando-se como casada com o jovem Cícero 

Cassiano, os quais afirmaram que o casamento efetuou-se pela amizade sentida um 

pelo outro. Todavia, Agostinho Santiago de Medeiros Brito, advogado de defesa do 

réu, utilizou-se do matrimônio para arguir acerca do possível defloramento de Maria 

Constância por Cícero Cassiano, anterior a relação amorosa entrelaçada com o réu. 

Conforme a defesa do advogado do réu,  

de acordo com os nossos costumes não é comum um individuo casar-se 
com uma mulher desvirginada, ilicitamente, sem haver um quê determinante 
dessa resolução e, principalmente, quando quem realiza o casamento é 
inimigo do desvirginador. É claro que, com tal circunstância, cresceria cada 
vez mais o escrúpulo desse homem, que, nem siquer, chegaria a se 
candidatar para a prática de um ato que seria um terrível escarneo á sua 
dignidade.  
Diante de factos dessa natureza, Meretissimo Julgador, é de se admitir que 
Cícero Cassiano, seja mesmo o autor do crime objeto do presente processo 
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e que se casou com Maria Constância, impelido pelos remorsos da 
consciência ao refletir sobre sua responsabilidade naquele delito169.   

O argumento utilizado pelo advogado do réu, aplicado ao caso em questão, 

está explicitamente revestido de valores considerados “dominantes” que ao afirmar 

que era incomum aos costumes sociais um homem casar com uma mulher já 

desvirginada, marginalizava as práticas matrimoniais informais entrelaçadas pelos 

sujeitos sociais em questão, aparentes nos próprios processos-crime170.  

Ora, o casamento de Maria Constância e Cícero Cassiano não estava 

deslocado da realidade social de seu grupo de identificação, pois aponta para outras 

leituras acerca do relacionamento amoroso e da vivência do desejo, distintas das 

veiculadas pela Justiça e jornais. Como afirma Del Priore (1993) “juntar-se” ou 

“amasiar-se” consistia em uma prática comum entre populares desde o Brasil 

Colônia, em que muitas mulheres casavam mesmo com filhos ilegítimos de uniões 

anteriores, resultados ou não de defloramentos e, muitas vezes, sem amar o 

pretendente. Assim, afirma-se que as separações e os posteriores amasiamentos 

não eram considerados imorais entre os sujeitos sociais em questão diante da 

dificuldade de legalização do casamento religioso e civil, impossibilitado devido às 

altas despesas financeiras para sua efetivação (FONSECA, 1996).  

Observe o gráfico que se segue: 

                                                
169 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa FCC/1940. Ano 1940, f. 70-71. (Grafia das palavras 
conforme o original). 
170 A respeito dos contratos matrimoniais considerados informais e amasiamentos, ver: Chalhoub 
(2001), Esteves (1989) e Fonseca (2006). 
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demonstrando que as denúncias eram movidas por interesses particulares às moças 

e as suas famílias, como mostram os casos abaixo. 

Ao que indica o processo-crime, embora Rita Fernandes172 tenha justificado 

a prestação da queixa contra Manoel Alves por ele ter se esquivado da 

responsabilidade de seu defloramento, torna-se nítido que a denúncia ligou-se à 

possibilidade – para a vítima – de melhores condições de vida, explícito pelo convite 

dele para passearem de automóvel. Já no processo contra Amâncio Pires173

(casado), há indicativa de que a vítima Laurinda Rosa, mantinha o relacionamento 

com ele em razão da assistência financeira que o mesmo lhe proporcionava por 

causa da gravidez contraída. Em outro processo de sedução, Florentino Tomé174

confessou o desejo de viver maritalmente com Maria da Paz, prometendo-lhe que se 

fugissem, construiria uma casa para ela.  

Outra incidência de interesses particulares envolvendo as queixas prestadas 

refere-se à veemente proibição da família do réu na realização do casamento entre 

Tomé Maia175 e Bernardina Pereira, por ela ser órfã e morar de favor com a família 

dele; e a probição da família de Inácia Ferreira em seu relacionamento com 

Francisco José176, em consequência dele possuir recursos financeiros superiores ao 

dela, visível por ele ter alugado uma casa na cidade de Caicó para Inácia morar, 

raptando-a. Já no processo contra o soldado José Luiz, o depoimento da vítima 

indica para um jogo de interesse em suas entrelinhas: Beatriz Lopes haveria 

aceitado praticar relações sexuais com o réu sabendo que ele era amasiado com 

outra jovem, o que leva a aferir que Beatriz sabia que a denúncia de defloramento 

poderia lhe aferir a realização do casamento. No decorrer do processo, percebe-se 

que a mãe da menor se coloca a favor dos laços matrimoniais, possivelmente por 

José Luiz servir à Guarda Municipal. 

De um lado, de acordo com os dados dos processos-crime, tinha-se a 

pequena incidência de casamentos civis pela via da Justiça; do outro, as memórias 

reafirmavam o casamento como a principal via do reconhecimento social de 

“reparação” da honra, através da declaração de que a maioria das mulheres 

desonradas/desvirginadas casava. Essa contraposição parecia intrigante no início 

                                                
172 Processo-crime de Defloramento – Nº 4.639. Caixa FCC/1933 – ago./dez. Ano 1933. 
173 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa 1929. Ano 1929. 
174 Processo-crime de Sedução – S/N. Caixa FCC/1929. Ano 1929. 
175 Processo-crime de Defloramento – S/N. Caixa FCC/1939 – jun./dez. Ano 1939. 
176 Processo-crime de Rapto – N° 4.492. Caixa FCC/1928. Ano 1928. 
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dessa pesquisa. Entretanto, a partir das discussões bibliográficas, percebeu-se que 

esses dados apresentavam outras leituras acerca do casamento, em que a 

virgindade não se constituía na condição fundamental para o enlace matrimonial 

(ESTEVES, 1989; SANTOS, 2007) e os amasiamentos consistiam em uma opção 

real de vida conjugal, uma vez que eram reconhecidos socialmente enquanto 

casados pelo grupo social a que pertenciam. Assim, acrescenta João Pedro, através 

de sua memória que  

as mulheres perdidas era as que caiu na vida, saia de casa. É difícil citar um 
caso, porque os pais num adotavam aquilo, era desonra. Então casava. 
Como ela ficava em casa, ai eles faziam o casamento. Tinha de casar! Mas 
se fosse dela, não quisesse casar, ai debandava, ia embora pro’to canto, se 
juntava177.  

Através da discussão até aqui apresentada, afirma-se que temas como 

namoro e honra, possibilitam perceber como as representações produzidas 

socialmente são contraditórias e frutos do diálogo de múltiplas culturas que se 

imbricam e são, constantemente, reelaboradas e reatualizadas (MOTTA, 2008).  

3.2.3.2 Mulher honrada ou sem vergonha?  

Maria Patrocínio, Joaquina Vieira e Maria Constância, vítimas dos 

processos-crime de defloramentos, encontravam-se em uma “corda bamba”: Como 

provar a honestidade se não possuíam a virgindade íntegra? De que forma, 

mulheres como Joaquina Vieira e Maria Constância poderiam sustentar um 

depoimento de sedução se não existiam resquícios de um compromisso oficializado 

perante a sociedade? Como queriam provar sua honestidade se seus 

comportamentos apontavam para práticas femininas distintas das “almejadas” pela 

Justiça? Essas interrogações insurgem das ambivalências e contradições presentes 

nos depoimentos das vítimas, indicando que o valor de honra é relativo aos 

contextos e práticas sociais, abstraindo valorações distintas entre grupos sociais. 

                                                
177 João Pedro em entrevista concedida à autora, em 14 de fevereiro de 2008, na cidade de 
Caicó/RN. 



131 

Era difícil para as moças provarem sua honestidade e obterem ganhos nos 

processos-crime de sedução e defloramento, uma vez que a honestidade moral e a 

virgindade interligavam-se como elementos inseparáveis na manutenção da 

(pretensa) ordem social (MORENO, 2005). De acordo com Caulfield (2000), a 

relação tornava-se simples: a honra sexual somada ao discurso moralizante era 

equivalente à honra familiar e social. Assim, enquanto a honestidade, requisito 

subjetivo do crime de defloramento, necessitava tornar-se discurso para ser 

administrada; a virgindade precisaria ser atestada pelos Exames de Corpo Delito 

(SIQUEIRA, 2003). 

Entretanto, Caulfield (2000) ainda atenta que o que as elites não admitiam 

era que a honra apresentava-se como um conjunto de normas socioculturalmente 

constituídas, que sustentavam relações desiguais de poder nas esferas pública e 

privada, mantendo as hierarquias de gênero, raça e classes sociais. Uma vez que se 

admite que esse conceito é socialmente construído a partir de processos dinâmicos 

e contínuos, os componentes da honra tornam-se potencialmente instáveis, 

escorregadios, contraditórios e, até determinados limites, insustentáveis entre 

distintas classes sociais, resultando em transformações nos valores e no conceito de 

honra/vergonha. 

É de suma importância ressaltar que as transformações nos valores de 

honra se efetuam lentamente e por meio de resistências, pois “em todo o passado, 

aquela transformação interna de permanência arrastava-se mais na permanência e 

cedia menos à transformação” (BORNHEIM, 1987, p. 23). Logo, se, no passado, as 

culturas consideradas tradicionais eram vivenciadas por meio do relativo isolamento, 

as quais asseguravam a unidade e a preservação do estilo, o que se vê, nos tempos 

modernos, é a “pluralidade e internacionalização de estilos, num processo de 

renovação constante, que se pretende sempre surpreendente” (BORNHEIM, 1987, 

p. 25), demonstrando que o próprio conceito de tradição e honra se modificam.  

Constatou-se, desse modo, que as leituras dos sujeitos sociais em foco 

acerca das representações de namoro e honra eram bastante flexíveis. Como atenta 

Esteves (1989), mesmo que a virgindade e o casamento consistissem em valores 

presentes entre as camadas consideradas populares, seus descumprimentos não 

representariam, simplesmente, a marginalização do indivíduo pelo grupo social ao 

qual pertencia. Esses apontamentos podem ser visualizados no caso abaixo 

descrito.  
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Dia 13 de julho de 1936. Conforme os dados do processo, aproximadamente 

pelas dezoito horas, na rua Dr. Augusto Monteiro (bairro Paraíba), encontrava-se o 

soldado Alfredo Dantas (idade e estado civil indeterminados) e o preso Sebastião 

Pinto178, tomando um café e conversando na residência do senhor Joaquim Couto, 

quando Sérvula Domingues, 26 anos, solteira e doméstica, adentrou a casa e 


