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  1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa apresenta dados sobre “Homicídios em mulheres em processos criminais da 
mesorregião do sudeste do Pará”. Uma análise do fenômeno nas décadas de 1940 a 1970, particularmente 
na região do Sul e Sudeste do Pará. Os dados foram obtidos no “acervo inativo” da Comarca do Fórum de 
Marabá-PA em convênio com o Centro de Referência em estudos e Pesquisas sobre História e Memória da 
região sul e sudeste do Pará (CRHM/Unifesspa). Utilizamos autores como: Foucault (1987), Bourdieu 
(1989), Costa(2015) e outros. 

O primeiro autor discursa sobre a punição dos corpos em regime de prisão, no caso analisando a 
mulher subjugada pelo seu cônjuge. Bourdieu (1989), já faz uma reflexão sobre a violência simbólica que, 
em nossa análise ver como uma das causas da violência contra as mulheres. No caso de Costa (2015) nos 
mostra a incidência dessa problemática no país. 

  2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Dando seqüência a pesquisa, após ter analisado os dados sobre a violência contra mulher 
dimensionando as variáveis no intuito obter informações sobre a idade, a profissão, a escolaridade, o 
estado civil e outros com a finalidade de gerar um perfil dos sujeitos envolvidos na problemática; antes já 
realizamos uma revisão bibliográfica e documental objetivando conhecer as discussões teóricas sobre o 
fenômeno. Na aproximação com os dados do “acervo inativo” do Fórum e CRHM que foram captados, 
organizados, digitalizados comparamos décadas, litígios, vítimas, réus, idade e estado civil para posterior 
publicitação e ampliação da discussão na área das ciências humanas e outras afins.  

Dessa forma, nos apropriamos de algumas discussões de autores que trabalharam questões 
voltadas para a condição humana no espaço social: Foucault (1987), Bourdieu (1989), Costa (2015) e 
outros. Esses autores nos auxiliou na compreensão do fenômeno, tão presente em nossa sociedade 
contemporânea. Partimos para as análises das narrativas e organizamos uma Tabela com os dados obtidos 
sobre o perfil da mulher que sofre violência no período de 1940-1970, objetivando compreender como se 
da os “Homicídios em mulheres em processos criminais da mesorregião do sudeste do Pará”, foco central 
da pesquisa. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação aos homicídios ocorrido nessa região, Costa (2015) nos mostra a taxa de ocorrência 
do fenômeno (baseado em 100 mil habitantes- IBGE/2010) num período que vai de 1980 a 2010 
destacando a grande incidência em Municípios de médio porte com os seguinte resultados: uma taxa de 
11,7% de homicídio no ano de 1980 (13,910) aumentando em 2010 para 26,2% (49,932). Ainda fez uma 
análise  do fenômeno ocorrido apenas em mulheres observando que as mortes em pessoas do sexo 
feminino ocorrem com mais freqüência em jovens e adultos entre 19 a 25 anos, sendo em sua maioria, 
pardas e solteiras, e o instrumento mais utilizado no litígio são as armas de fogo, seguido de arma branca e 
são paraense (COSTA, 2018). No período, vemos que a região apresentava grande fluxo migratório para 
os garimpos e os Grandes Projetos. Vale ressaltar que a autora ainda apresenta as cidades de maior 
incidência: Marabá e Xínguara, Conceição do Araguaia e Jacundá. Período também de construções de 
rodovias, incentivos fiscais, projetos agropecuários e a inserção de empresas transnacionais e 
internacionais na região. Nos dados obtidos pela autora chama atenção o caráter “localizado” de 
ocorrência dos homicídios e a grande presença dos planos de desenvolvimentos para a região. Assim, no 
decorrer da pesquisa, que ainda está em andamento até outubro/2019, fizemos o levantamento dos 
processos de violência e homicídios encontrados e devidamente tabelados que tem o objetivo de listar 
todos os processos históricos criminais da década de 1940 a 1970. 

Tabela 1  Processos criminais (1941/1970) 

  Fonte: Fórum/ CRHM (2018 a 2019)- Legenda: “CLC”:  “Crime de lesões corporais”/ 
“CH”:“Crime  de Homicídio”/ R e V: réus/vítimas/C e S casadas e solteiras/ E S/I “sem 

informação”. 

ANO QUANTIDADE 
DE PROCESSOS

LITÍGIO VÍTIMAS RÉUS IDADE ESTADO 
CIVIL

1941 01 CLC 01 01 S/I Solteiro

1942 06 CLC 06 07 Entre 19 a 
29

Casado (1), 
solteiro (2), 

1947 02 FL 02 02 1 V – 50 
anos

1 V – C, 2R´s – 
S

1948 02 CH 02 02 28 anos R´s – C  
V´s – S/I

1949 01 CLC 01 01 S/I V´s e R´s – S

1955 02 CH 02 02 S/I R´s – C

1958 01 CH 01 01 S/I R – S 
V – S/I

1959 05 CH (4) 
CLC (1)

05 05 S/I R´s – S 
V – S/I

1960 01 CH 02 02 S/I Réus - casados

1961 01 CH 01 01 S/I R – C 
V – S

1965 01 CH 01 02 S/I R – C

1969 02 CLC 02 02 S/I R´s – C 
V – S

1970 04 CLC (3) 
CH (1)

04 05 S/I 4 R´s – S 
3 V – C 
1R e 1V – S/I
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A tabela acima demonstra a quantidade de litígios por ano, o tipo de litígio, quantidade de vítimas 
e réus e informações adicionais, tais como idade e estado civil das partes envolvidas no processo, 
organizando e categorizando-os a fim de facilitar melhor o entendimento sobre quais os tipos de processos 
estamos lidando. O ano com maior número de processos encontrados foi 1942 (6), seguido de 1959 (5) e 
1970 (4), os demais ficaram entre 02 e 03 ocorrências. De todos os processos, 22 (vinte dois) são 
processos de homicídios, destes, 08 (oito) são de lesões corporais em que figuram a mulher como vítima. 
No caso de mulheres, todas as vítimas tinham relações próximas com o agressor sendo casada ou 
amasiada, sendo que maioria são predominantemente negras e a idade de 16 a 28 anos.  

[...] O preso da justiça Manuel Lima Arruda, vulgo Goiano, que no dia 
dois do fluente assassinou a mulher de nome Josefa Resplande de 
Araujo sua ex – amasia, esteve de fato trabalhando na extração de 
castanha [...] É irregular como todos sabemos, presos de justiça 
andarem soltos pelas ruas. [...] Ocorre-me ainda informar a V. Excia 
que todos esses criminosos estão sendo processados regularmente, e 
se alguns que praticarem crimes impunes ficarem, a culpa não será 
deste juízo que tudo faz para punir aqueles que transgridam a lei, e 
sim dos jurados que os absolvem e daqueles que tendo conhecimento 
dos fatos delituosos, ocultam por conveniência ou por comodismo, 
não levando o conhecimento de quem dá direito para a punição dos 
culpados[...] Saúdo a Fraternidade, Manuel G. de Oliveira. Assinatura 
do Juiz de Direito [...] Nesta data faço estes autos ao Exmo. Dr. 
Presidente a quem faço este termo, Belém 26/06/1957- Processo 
Criminal, 19/06/1952 (FÓRUM de MARABÁ-PA, caixa 76, 2018, p. 
01-02) 

Acima, destacamos uma narrativa do “caso de homicídio” cometido por um homem contra sua 
parceira (amasiada) analisamos o papel social e a figura simbólica que essa representava no período. O 
assassinato foi cometido em 02/06/1952 e no dia 10/06/1952 o homicida não tinha sido ainda preso. Outra 
questão, no processo não se fala da vítima, sua origem, sua cor, idade e outras informações. Supostamente 
o crime foi em defesa da honra, socialmente aceitável e tolerável pela sociedade no período. Neste 
contexto, a violência de gênero se constitui como fenômeno marcante e socialmente presente, já que não 
se discuti o crime em si.  

Segundo Bourdieu (1989), a violência dentro dos sistemas simbólico são, primeiramente, de 
formato político, instrumentos de imposição e legitimação de dominação, poderíamos realizar uma relação 
com o papel da mulher nesse sistema de subjugação pelo caráter da violência destinada a mulher, antes de 
ser física, ela é moral e psicológica colocando-a numa posição de fragilidade e submissão na sociedade, 
vista pelos “olhos"  da visão masculina, em que o dominador é o “homem”.  

Vale ressaltar que essa violência, geralmente se da nas relações privadas e familiares e, quase 
sempre não é exposta ao público que também não se interessa pelo caso, considerando algo privado entre 
o casal. Vemos isso no caso acima em que o crime não foi notificado e relevado a segundo plano como 
algo acontecido corriqueiramente, “normal”.  

Para Foucault (1987), o corpo também é um campo político, demonstra, no caso acima que 
pertencia ao homem, por isso poderia fazer o que quisesse com “ele”, até matá-lo. Ainda por cima a 
mulher não teria formas de reagir, por estar “acondicionada” a um sistema de classe e de hierarquia em 
que sua posição é de submissão. Interessante comentar que a morte da mulher não foi debatida no 
processo desconsiderando o fato cometido. Na análise vemos uma preocupação maior com o bem estar do 
agressor. Assim, nos mostra uma sociedade patriarcal e da ao dominador uma posição de honra e de poder 
em todas as estruturas sociais da época. 
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  4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa foi realizada no período de novembro/2018 a agosto/2019. Inicialmente tendo 
contato com a bibliografia pertinente ao assunto e, posteriormente, os dados de processos 
criminais obtidos no Fórum e CRHM/Unifesspa. Verificamos que há escassez em estudos e dados 
sobre o fenômeno, particularmente, na mesorregião do sudeste paraense, mas temos como um de 
nossos objetivos preencher lacunas no que diz respeito a ocorrência de homicídios de mulheres 
na região, já que estão quase esquecidos nos arquivos públicos, dificultando, assim, estudos mais 
relevantes sobre a temática. 
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