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INTRODUÇÃO  

 O presente trabalho tem como objetivo analisar a construção do discurso jurídico sobre o gênero 
feminino através dos processos de crimes de defloramento encontrados no Centro de Referência em História 
e Memória do Sul e Sudeste do Pará (CRHM/UNIFESSPA), no município de Marabá-PA. Considera-se que 
tais discursos mediante ao Código Penal da república, de 1890, projetavam a imagem de mulher ideal, que 
carregava no seu corpo a sacralidade da virgindade fomentada pela moralidade cristã, instituído pela 
Instituição familiar e jurídica. Nesse sentindo, as contradições da lei, sobretudo, quando se tratava de 
meninas com vulnerabilidade socioeconômica, distendiam transitoriamente no decorrer do inquérito, de 
“moça honrada” a “moça sem resguardo moral”, sobretudo quando este discurso era propagado por homens. 

A delimitação cronológica parte da limitação dos processos históricos encontrados no CRHM, sendo 
o primeiro de 1932, segundo de 1955. Estes períodos atravessaram a transição do Código Penal da republica, 
de 1890, ao Código Penal, de 1940, quando o crime de defloramento foi substituído pelo Crime de Sedução. 
Letícia Pantoja (2005) investiga que, na década de 20 em diante houve uma significativa alteração da 
dinâmica de migração e dos padrões internos de mobilidade demográfica na Amazônia e pontualmente, no 
estado do Pará, os quais impactaram as condições de vida e sobrevivência, em geral movidas pelos capitais 
adquiridos com a comercialização da borracha nativa.  Já a década de 50 a Amazônia paraense também é 
assinalada pelos intensos fluxos migratórios, ocasionados principalmente, pelas implementações dos grandes 
projetos governamentais de “integração”. Todas essas mudanças refletem nas relações socioculturais 
acompanhadas pelo campo jurídico, que por longos anos excluiu as mulheres da legislação, quando as 
abrangiam era sob o prisma moralizador patriarcal. Por isso, a importância de problematizar a representação 
social do gênero feminino nos processos de defloramento recorrentes no município de Marabá, a fim de 
compreender a polifonia dos discursos que permitem perceber as sobreposições de vozes, dos silenciamento 
aos ecos. Possibilitando consequentemente, uma análise da atuação judicial do município, das condutas 
morais e religiosas sobrepostas.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

 
As fontes legislativas privilegiada nessa discussão foram: Os processos de defloramento datados 

entre os anos de 1932 e 1955. Ambos os processos relevam através dos discursos e da própria materialização 
do conteúdo, nuances judicias acerca da representação do gênero, construto histórico cultural. Logo, 
metodologicamente, pretende-se com base na leitura articulada e na pesquisa empírica realizada no Centro de 
Referencia, problematizar os conflitos envolvendo as questões da honra da Instituição família, do gênero um 
construto relacional, e as leis como estruturas jurídicas que engendram, naturalizam a assimetria de gênero.  
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Nesse sentindo, foram realizadas a separação dos processos conforme a temática pesquisada, a 

higienização, a digitalização, e por fim, a análise do discursiva. Para Foucault o discurso é também uma 
estratégia de luta: 

Não é simplesmente aquilo que se manifesta (ou oculta) [...] O discurso não é simplesmente 
aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se 
luta, o poder do qual queremos nos apoderar. (FOUCAULT, 2000: 10). 

    

Para Jacques Le Goff “Devemos fazer o inventário dos arquivos do silêncio, e fazer a história a partir 
dos documentos e das ausências de documentos.” (1990, p. 56).  No que tange a análise de pesquisa nas 
documentações históricas Ginzburg (1987, p. 12) reflete a importância destes para reconstruções da 
realidade, capaz de despir as ideologias, relações cotidianas de determinado grupo social que se pretende 
estudar.  Para Pierre Bourdieu (2001) no campo jurídico estar o jogo pela prova da verdade, a busca pela 
verdade será marcada pelas relações de poder presente na própria ordem interna do campo jurídico como 
também do campo externo estrutural da sociedade.  

 Michel Foucault refletiu que o discurso está na ordem das leis sociais, a produção do discurso é ao 
mesmo tempo controlado, silenciada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem 
por função a manutenção de seus poderes e perigos (1978, p. 7).  Para Bardin , “É pelo domínio da palavra, 
pelas suas lacunas e doutrinas que o pesquisador  pode reconstruir os investimentos, as atitudes, as 
representações reais.” (, 1997, p.170).  E é neste campo que o discursivo irá desenhar aos poucos as 
determinações, as condições sociais reais dos quais emergiram. 

 
                                                 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

Júlia Maria maranhense, de dezesseis anos de idade, filha de empregada domestica, na qual a mãe 
iniciou a petição do crime, do outro lado, Francisca Almeida, maranhense, de dezenove anos de idade, órfão 
de pais e filha de criação de João Marcos encarregado de obras.  Jovens meninas moradoras de Marabá e 
seus arredores, ambas afirmam em seus depoimentos que devido às promessas de casamento foram 
defloradas.  Os familiares das jovens recorreram à justiça para comprovar a honra de suas filhas, porém, há 
no campo jurídico relações de poder imersas também no construto patriarcal, na qual o discurso masculino 
do pai de Francisca Almeida, e de suas sete testemunhas também do sexo masculino ecoam de forma 
trovejante. Enquanto a mãe de Júlia Maria, e as cinco testemunhas mulheres não têm seus depoimentos 
legitimados enquanto provas.  

No que se refere ao crime de defloramento, este estava previsto no código penal de 1890, de acordo 
com capítulo I “Dos crimes Contra os Bons Costumes e a Ordem na família” Art. 267, definia-se o ato de 
defloramento: “Deflorar mulher de menor idade, empregando seducção, engano ou fraude.” Ou seja, o ato de 
desvirginar, logo despir a “honra”. (Brasil, Código Penal, 1890.)  

No depoimento das testemunhas do processo de Júlia Maria, são elencadas uma série de ações 
supostamente praticadas por ela, desde sair com as amigas a noite, a namorar homens casados.  A negação do 
crime por parte do acusado, os relatos das testemunhas desencadeou a denúncia como improcedente: 

[...] “mas nunca prometeu com ella se casar e como também nunca procurou conquista-la; 
que não é responsável ter deflorado  (acusado).  [..]  
que de fato o declarante manteve relações sexuais com a menor Júlia Maria tendo 
verificado nessa ocasião que a referida menor não era mais virgem. Confirmando assim o 
que lhe haviam dito varias pessôas [...] que ao aproximar-se da mesma tendo antes da 
pratica do ato sexual perguntado a Júlia se era virgem ao que esta respondeu que não ia 
engana-lo, pois ella já não era mais moça.  

 

No processo em que José Raimundo é acusado, a jovem deflorada Francisca Almeida é filha de 
criação de João Marcos.  Para que se ratifique o crime de defloramento de sua filha chama para testemunhar 
alguns de seus funcionários, que não somente trabalhava para ele como moravam em sua propriedade.  Nos 
depoimentos das testemunhas fica evidente que o acusado é indicado como o autor do crime, bem como 
relatam a paixão do acusado por Francisca era exposta publicamente até a descoberta da gravidez. Embora o 
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discurso dos depoentes caminhe para acusação do réu, o desespero, o medo do julgamento social e familiar 
por ser “deflorada” mostrava como adestração da sexualidade separavam as moças puras das impuras, logo 
eclodia o sentimento de auto culpa:  

É com grande acanhamento que lanço a mão em minha penas para pedir-lhe que me dei 
socôrro sei que não sou digna de seus temores porque não compri com meu dever de filha.  

me perdoe meu padrinho sei que sou culpada de hoje esta separada de tur e dos meninos 
que não posso me esquecer uma so momento se eu mais ido tivesse certeza de estar deste 
geito não tinha chegado ao ponto que cheguei mais deus perdôa os fracos e ignorantes não 
posso ser mais extensa não tenho coragem de escrever o que meu coração deseja, pesso-lhe 
meu padrinho pelo bem dos seus filhos que não me odeis não tenha raiva de mim, sei que 
abuzei de sua bondade foi iludida por aquelle desgraçado infeliz, mais deus esta no céo.  

 (carta de Francisa Almeida). 

 
O julgamento social, as imposições das condutas morais eram tão coercitivas que levou Francisca a 

tentativa de suicídio. Tal acontecimento relatado por um funcionário que residia na mesma casa: 

  Que sabe que em dias do mez passado Francisca Almeida ingeriu um pouco de verde-
paris (insecticida) aferir de suicidar-se, chamando o Pharrmacêutico Guilherme Bessa, 
este ministrou-lhes imediatamente um contra veneno que a salvou do perigo. 

 

 Assim, restavam as meninas defloradas duas alternativas: casar-se com o acusado, como forma de 
restaurar a honra ou enfrentar o escárnio social de ser vista como “prostituta”.  Dentro desta perspectiva, a 
construção histórica do ser mulher fundamentaram os papeis sociais mediante ao sexo biológico, tais 
características e normas de condutas foram conduzidas também pela moralidade cristã, consequentemente, 
da vigilância da honra feminina, materializada pelo hímem e controlada pela família. Tais fatos sociais tecem 
e se reproduzem no discurso jurídico.  Posto isto, o exercício da sexualidade antes do casamento era noviço a 
honra e moral familiar restrita ao âmbito do casamento, por esta razão a condenação social e judicial do 
defloramento, cabendo à família lutar pelo mantimento da honra. 

A cerca dos corpos desvalidos, estes eram os corpos de meninas pobres, visto que, Francisca 
Almeida e Júlia Maria, embora tivessem recorrendo ao artigo 267 do código Penal, encontrando-se na 
situação de “desonradas” grávidas de homens amasiados, “faladas” pela vizinhança somente Francisca 
conseguiu “restaurar” sua honra casando-se com acusado, enquanto Júlia teve seu processo julgado como 
improcedente.  Consequentemente, o crime de defloramento, era percebido entre os crimes cujo julgamento 
evidenciava a forma como as representações de gênero, as diferenças socioeconômicas interferiam na 
construção da verdade jurídica e nas formas como são administrados os conflitos. (WINTER, 2015). 
Conforme Letícia Pantoja (2015), o problema não era simplesmente a perda da virgindade, mas a corrupção 
moral que se acreditava ocorrer com essas meninas, pois sem honra restringia-se as chances de fazerem bons 
casamentos ou constituírem famílias respeitáveis.  

  
 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pesquisa em andamento está em fase de incursões bibliográficas e documentais a respeito do tema, 
porém as análises consideradas até aqui pode-se dar início a compreensão dos processos-crime de 
defloramento, percebemos que as relações de poder ligadas a estas Instituições (Jurídica e familiar) estão 
mergulhadas na ideologia patriarcal, na moral instituída e na construção dos sujeitos a partir dos discursos 
jurídico e social abordados, cujo protótipo expressivo da honra da mulher é um atributo que não só lhe é 
imposto como não lhe pertence (RAGO, 1999). Os papeis de gênero como construto relacional justificavam 
as diferenças entre os sexos ao tratar a mulher subalterna ao gênero masculino no campo judicial.  Por 
conseguinte, pesquisar o universo amoroso percorrido através dos dramas de amor que encontramos nos 
processos crimes de defloramento, significa percorrer situações singulares que carregam em cada história, 
imagens e representações múltiplas acerca das formas de perceber e viver a relação amorosa, através do 
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discurso do campo jurídico, e como a construção histórica sociocultural do gênero interfere na verdade 
jurídica. (CANCELA, 1990). 
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