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Defloramento: leviandade ou
inocência? O comportamento da
mulher capixaba sob a visão do

judiciário na década de 20
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Resumo
O objetivo deste artigo é discutir a visão do judiciário, na década de 20, sobre as mulheres que

procuravam a justiça a fim de denunciar crimes de defloramento e desta forma, recuperar a “honra perdi-
da”. Embora este estudo tenha analisado cerca de 20 processos, neste momento fixaremos a análise em
apenas um deles, já que o mesmo engloba várias das características encontradas nos demais. Tais docu-
mentos encontram-se na 2ª Vara Cível do Arquivo do Tribunal de Justiça de Vitória. Com o estudo perce-
beu-se que o judiciário possuía uma visão bastante conservadora onde criava um “modelo” de comporta-
mento, baseado nas experiências das mulheres da elite. Tal comportamento deveria ser seguido pelas
mulheres das camadas populares, o que na maioria das vezes era quase impossível.

Palavras-chave: defloramento; honra; judiciário; mulheres

1. Introdução
O tema do artigo ora apresentado enquadra-se na perspectiva que se convencionou chamar de “histó-

ria vista de baixo”. A influência da Nova História e das obras de Michel Foucault, a partir da década de 70,
suscitaram novas reflexões e interesses, especialmente entre os historiadores. Este novo olhar sobre a
história, somado à redescoberta de arquivos, resultou na possibilidade de inúmeros atores sociais, até
então deixados à margem da história, poderem emergir de uma aparente amnésia.

No Brasil o interesse pela história das mulheres surge no final dos anos 70. Segundo Del Priore
(2000), foi a influência estrangeira e o encontro dos historiadores com as fontes documentais (que perma-
neciam até então sem despertar algum interesse), que propiciaram a construção de uma história dessas
mulheres. É necessário enfatizar que elas estavam lá a todo momento, misturadas a outros grupos subalter-
nos, em inúmeros documentos oficiais e não-oficiais. Foi necessário, igualmente, ampliar a noção de
documento histórico e buscar ler as entrelinhas dos mesmos. Neste contexto, fontes literárias, diários,
cartas, relatórios de polícia, processos-crimes eclesiásticos e civis, livros de receitas, etc. foram utilizados
para reconstruir a trajetória dessa história. Este artigo busca, por meio da interpretação de um processo-
crime, abordar a visão do judiciário elaborada sobre as mulheres que recorriam a este aparato policial e
jurídico, na década de 20, na cidade de Vitória.
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2. As offendidas
Nas décadas de 20 e 30, os municípios de Vi-

tória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica- que mais
tarde farão parte de um conglomerado urbano cha-
mado “Grande Vitória” - passavam por um intenso
processo de transformação urbana. Neste processo,
Vitória foi a cidade mais afetada. Avenidas foram
alargadas, cortiços foram derrubados, enfim, o pro-
gresso rondava este pequeno pedaço de terra da re-
gião sudeste. Entretanto, como sabemos, a pobreza
também fazia parte deste processo.

É neste cenário que nossas personagens apare-
cem, pois entre os 20 processos analisados, todas
as jovens pertenciam às classes populares, sendo a
grande maioria analfabeta, negra ou parda e em-
pregada em “casas de família”. As offendidas, não
pertenciam a uma família nuclear, sendo criadas,
normalmente, somente pelas mães, avós ou irmãs.

Tendo como objeto de pesquisa as mulheres
pobres de São Paulo no século XIX, Dias(1995) aten-
tou para o fato de que essas mulheres, ao menos
oficialmente, não faziam parte das instituições de
poder. Não dispunham de bens, nem acesso à uma
efetiva cidadania política. Portanto, criavam suas for-
mas alternativas de convívio e organização famili-
ar.  Sobre esta mesma questão, focalizando o Rio
de Janeiro na Belle Époque, Esteves (1985) atenta
para o fato de que o contexto sócio- econômico
marcado pela pobreza não traz em si a resposta para
se compreender a existência de diferentes organi-
zações familiares, já que aspectos sociais, econô-
micos e culturais estão imbricados. Sobre as alter-
nativas dos amasiamentos a autora assinala:

Prefiro pensar num somatório de motivos, onde
as dificuldades de sobrevivência, a ausência de
propriedades e a instabilidade econômica soma-
vam-se a um costume antigo e a uma dificulda-
de em se lidar com referenciais institucionais
pertencentes a outras camadas sociais. Mais ain-
da, as pessoas comuns que se amasiaram certa-
mente não apenas se adaptaram a uma circuns-
tância de vida, muitas delas fizeram uma opção
dentro de um universo cultural e, assim, agiram
de acordo com as regras de conduta existentes
(ESTEVES, 1989, p.190).

As offendidas, em sua esmagadora maioria,
eram frutos dessas famílias qualificadas pela elite
como “desestruturadas”. Eram elas que quando vio-
ladas pelos seus “namorados” procuravam reparar
o mal que lhes foi causado, saindo do anonimato e
partindo para as delegacias e, posteriormente, para
os tribunais.

É importante salientar que se para os juristas o
motivo da denúncia parecia claro – salvar a honra
– na prática outras motivações estiveram presentes.
Conforme Esteves (1989), estas moças pobres vivi-
am uma sexualidade diferente daquela estabeleci-
da pelos aparatos policial e jurídico e os motivos
que as levavam a se exporem, e de certa forma, a
serem também julgadas, são bastante diversos: di-

vidir a responsabilidade da gravidez que, por certo,
dificultaria ainda mais a luta pela sobrevivência;
realizar um casamento proibido pelas famílias; ce-
der à pressão da polícia, parentes ou patrões, para
não perderem um “bom” partido, ou ainda, uma
grande paixão.

Neste momento, estas jovens mulheres expu-
nham-se aos olhares dos delegados, juristas, médi-
cos e eram alvo de infindáveis debates que incluí-
am sua estrutura familiar, seus hábitos, suas mora-
dias, seu tempo de namoro, dentre outros elemen-
tos bastante subjetivos.

A necessidade de perscrutar tais características
devia-se ao fato da íntima relação do “ato de deflo-
rar” com a moral da moça e com a existência de
fraude ou sedução. Beni Carvalho, no livro Sexuali-
dade anômala no direito criminal, em sua 1ª edi-
ção de 1937, conceitua o que é o defloramento sob
o ponto de vista do judiciário na época enfocada:

Assim, teremos que quem deflora, isto é, quem
tem “conjunção carnal” com mulher virgem
maior de 16 e menor de 21 anos, obtido com
seu consentimento mediante sedução, ou frau-
de, não corromperá, isto é, não cometerá o cri-
me de ‘corrupção’ pela razão simples de haver
integrado o crime de ‘defloramento’. (CARVA-
LHO, 1957, p. 25)

O trajeto percorrido por essas mulheres come-
çava nas repartições policiais. Era nesse departamen-
to que as offendidas tinham os primeiros contatos
com os meandros da lei. Para a justiça, o estilo de
vida dessas mulheres, normalmente, não estava den-
tro dos padrões exigidos pela classe dominante, ou
seja, as moças das classes populares dificilmente
poderiam manter um padrão de recato, pois um dos
fatores que mais pesava para o “cumprimento do
recato” era permanecer no espaço privado, e se ne-
cessitassem aparecer em público, deveriam estar
acompanhadas, de preferência, por um parente pró-
ximo.

Essas moças, contudo, precisavam trabalhar, ao
contrário do que era idealizado pelas elites, além
disso, a baixa ou nenhuma escolarização as empur-
rava para trabalhos de baixa remuneração que, na
maioria dos casos, eram  domésticos. Temos a par-
tir daí a primeira “infração” cometida por elas, pois,
ao saírem para trabalhar, estavam expostas aos pe-
rigos e tentações do mundo e, conseqüentemente,
às críticas e aos olhares vigilantes de vizinhos, pa-
rentes, amigos e anônimos. Além disso, por não fa-
zerem parte de uma “família nuclear burguesa” (pai,
mãe e filhos), já estavam previamente condenadas
e rotuladas, muitas vezes, de “prostitutas”, antes
mesmo da primeira relação sexual.

Contudo, percebe-se que uma significativa par-
cela dessas moças pobres desejava constituir uma
família, casando-se e tendo filhos. Muitas delas so-
nhavam em enquadrar-se nos padrões de família im-
postos pelas elites, ou seja, o discurso atravessava
os muros das vilas burguesas, dos tribunais e dos
consultórios médicos e propagava-se até essas fa-



SAPIENTIA - CESAT - PIO XII - UNICES <em revista> - nº 4. - Agosto/2005 7

mílias de poucas posses e quase sem instrução.
Vemos que em parte, as elites conseguiram

transmitir a mensagem, porém, ao mesmo tempo,
não se pode afirmar que estas mensagens estives-
sem completamente enraizadas no comportamento
das camadas populares e nem que as dificuldades
econômicas eram o único obstáculo para a concre-
tização desta mudança. Segundo Esteves (1989,
p.123), não só fatores econômicos explicam a di-
versidade de comportamentos, já que estes também
resultam de diferentes concepções e valores, isto é,
“são frutos de determinadas opções culturais”.

3. As ambigüidades da lei
O Código Criminal de 1830 substituiu a parte

criminal (livro 5) das Ordenações Filipinas Portu-
guesas de 1603, e veio a firmar o Brasil como uma
nação moderna, além de ser o primeiro Código Pe-
nal autônomo da América Latina, influenciando o
direito penal em todo o continente (CAULFIELD,
2000). Porém era um código repleto de dúvidas e
contradições, como afirmavam alguns juristas da
época, principalmente porque não existia no Brasil
uma real igualdade entre os sujeitos. Segundo Caul-
field (2000, p.58):

[...]os juristas não podiam estabelecer distinções
objetivas entre crime e imoralidade ou preser-
var a igualdade de sujeitos jurídicos no direito
criminal, dado que as normas sociais e a legis-
lação civil diferenciavam os direitos dos indiví-
duos com base nas relações de gênero e na con-
dição social por meio das instituições da famí-
lia e da escravidão.

Assim, até 1916, não tínhamos um Código Ci-
vil e o que prevalecia até a criação do mesmo eram
decretos imperiais e a  Lei da Boa Razão de 1769:

[...] na qual permitia aos magistrados usar o bom
senso na aplicação do direito romano em situa-
ções que não fossem especificamente reguladas
pela legislação existente. (CAULFIELD, 2000,
p.59)

A partir destas grandes brechas e na falta de
leis mais claras, nosso judiciário foi se adequando
à intenção de “melhorar”, pois estávamos, aparen-
temente, muito mais próximos de uma “república
moderna” do que do império que estava prestes a
ruir. Para tanto, em 1890, o código foi reorganiza-
do, com a intenção de amenizar estes conflitos e
ambigüidades e dessa forma algumas alterações sur-

giram, especialmente no que diz respeito aos cri-
mes de defloramento. Porém muitas dúvidas e dis-
cussões ainda perduraram, relacionadas, principal-
mente, à idade, 3 ao hímen4 e, além de tudo, ao
próprio termo defloramento - que não era unânime
a todos os juristas, pois alguns defendiam o termo
“sedução” ou “desvirginamento”- tudo isso mescla-
do ao conservadorismo de nosso judiciário.

Dentre todas essas questões, a de maior rele-
vância continuava a ser aquela relacionada à mo-
ral, que na verdade também deixava uma quantida-
de enorme de dúvidas entre os juristas e a própria
população em si, já que tal questão estava pautada
em aspectos subjetivos.

Se a subjetividade já fazia parte deste univer-
so, as fontes que chegaram até nós estão saturadas
delas. Contudo, a subjetividade não é  problema
desde que se reconheça a própria subjetividade do
discurso histórico. Assim deve-se ter claro que ana-
lisar um processo não é buscar uma verdade, o que
de fato aconteceu, já que essas vozes passaram por
um filtro, mudando o vocabulário, enfatizando ou
olvidando falas e fatos.

Essas vidas corriqueiras, absolutamente ordiná-
rias, capturadas nos arquivos de polícia ou ecle-
siástico permitem, de fato, auscultar as vozes
femininas, mas não nos enganemos: elas são
ouvidas à luz dos constrangimentos impostos
pelas práticas de poder que orientam tal e qual
interrogatório (PRIORE, 2000, p.227).

Ainda assim, os processos, de forma geral, tra-
zem inúmeras informações sobre aqueles que dei-
xaram poucos rastros. Cabe ao historiador estar aten-
to ao que ficou implícito, saber perguntar, buscar
as diferentes versões sobre o fato narrado, perceber
os discursos e os estereótipos presentes.

4. Maria versus Antônio5

Em trinta de novembro de 1928, tivemos uma
disputa judicial. De um lado, Antônio de Sousa, na-
tural deste estado, com vinte e nove anos de idade,
branco, solteiro, dentista, sabendo ler e escrever.
Do outro, Maria Nunes, natural deste estado, com
dezoito anos de idade6, parda, solteira, do lar, não
sabendo ler e escrever. Maria enquadra-se em algu-
mas das características citadas no início deste arti-
go, ou seja, era pobre, parda, vivia apenas na com-
panhia da mãe e da irmã.

Na delegacia, Maria junto a seu noivo, denun-

3 A partir de reformulação do código em 1890, a idade máxima para que uma “moça honesta” pudesse reclamar os seus direitos passou de 17
para 20 anos.

4 As discussões médicas versavam sobre a existência do hímen complacente ou ruptura da membrana por outros meios que não fossem relação
sexual.

5 Os nomes dos envolvidos foram trocados por nomes fictícios.
6 O “crime” ocorreu quando ela tinha quinze anos.
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ciou Antônio pelo defloramento sofrido aos 14 anos,
ainda no estado do Rio, e pelas chantagens posteri-
ores. No inquérito, o escrivão descreve o fato e o
comportamento do acusado, segundo o testemunho
da vítima:

 [...] delicadamente preparado este inquerito,
não só por ser gravissimo o facto syndicado,
como por apparecer no cyclo do crime, um
moço relacionado em nossa sociedade, apurá-
mos, facilmente, todo o seu desenrolar, poden-
do com segurança, entregar às autoridades ju-
diciarias o presente relatorio, onde resalta, viva
e inconstratavel, a autoria de ANTONIO DE
SOUZA no estupro da menor MARIA NUNES.
– Os primordios dessa delinquencia, repugnan-
tes  sob todos os aspectos, dizem bem alto quan-
to à psycologia do offensor, insigne perito nos
manejos das conquistas amorosas. – O erotis-
mo de ANTONIO DE SOUZA só pode ser analy-
sado como uma exteriorisação de terrivel vicio.
– Com um apartamento cirurgico-dentario, onde
recebe, diariamente, incautas clientes, o cipri-
no profissional não trepida em galantear inno-
centes donzellas, beijando-as, a par de outros
actos de luxuria. – No caso em apreço, sob a
lente da verdade, enxerga-se a audacia e o pou-
co escrupulo do indiciado, vencendo, com pro-
messas futeis, uma indefesa menor, irmã de sua
concubina e, ainda mais FILHA DE UM SEU
AMIGO. – Com menos de 15 annos de edade,
MARIA vio-se deshonrada por ANTONIO.

Neste trecho, encontramos o nosso erótico ga-
lanteador que, pela ótica policial, era um rapaz de
boa profissão, acometido do terrível vício de sedu-
zir donzelas com promessas fúteis- atitude que não
correspondia a seu status social que tornava-o um
mau exemplo para a sociedade.

Maria continua a acusação:

Conforme confissão da queixosa, o indiciado,
talvez receiando a descoberta de seu hediondo
delicto, abandonou a presa, deixando-a livre de
suas perseguições. – E MARIA fez moça. – Já
agora, decorridos tres annos presumiveis, noi-
va de um humilde chauffeur, nas vesperas de
seu enlace matrimonial, via MARIA, afinal sua
aurora de felicidade. – Por timidez, ou vergo-
nha, a menor offendida guardava em silencio, a
sua desdita, esperando com o seu consorcio,
fosse extincta a nodoa que lhe abatia a alma.
Julgava-se alfim, livre de seu algoz e prompta
para uma nova vida. – Mas, desgraçadamente,
ANTONIO a espreitava. – E quando se sentia
forte e feliz eis que surge, agora mais violento,
o terror de seus dias. – ANTONIO vencendo-a
com ameaça de tudo informar a seu noivo, exi-
gio (isto em Fevereiro deste anno) novos sacrifi-
cios de MARIA. – E a desgraçada mocinha capi-
tulou ainda uma vez: E não tardou vir o fruto
dessas relações ... – Transcorridos sete meses,
mais ou menos, o noivo de MARIA desconfian-
do estar ella gravida, tudo descobriu, em virtu-
de de varios interrogatorios a que submeteu a
paciente. – Dada queixa á policia, pela propria
offendida, foi instaurado o presente inquerito.
– O acusado negou, formalmente, o delicto. A
menor estuprada confirmou “in totun” suas de-
clarações, apontando ANTONIO como o único
responsavel por seu infortunio [...]

Assim, Maria, então com dezenove anos, foi

novamente procurada por Antônio que  chantageou-
a, valendo-se da perda prévia de sua virgindade. Para
esconder esta “vergonha”, Maria manteve novas re-
lações sexuais com o acusado, ficando grávida do
mesmo.

No inquérito, Maria aparecia como uma garota
desprotegida que não conseguiu, apesar dos seus
19 anos, se defender do Sr. Antônio. Percebe-se que
Maria foi bem orientada na repartição policial, pois
acreditamos que uma moça analfabeta e sem dinhei-
ro para constituir um advogado, não produziria um
discurso tão precioso e recheado de insinuações
como vimos nestes dois trechos do inquérito.

Após esta etapa, o caso foi parar nos tribunais,
onde as testemunhas da vítima nada disseram aos
olhares menos providos de crítica. Porém, a tercei-
ra testemunha, o próprio noivo de Maria, João, ao
querer defendê-la acabou expondo fatos da vida de
Maria que vieram a prejudicá-la. Seu depoimento
revelou, inclusive, que Maria não denunciou Antô-
nio anos antes pois o mesmo ajudava financeira-
mente sua família, que era bastante humilde.

Por outro lado, João afirmou que manteve “re-
lações” com Maria antes de se tornarem noivos e
uma das testemunhas viu Maria, “que estava sozi-
nha”, pegar o bonde em Jucutuquara em direção à
casa de um desconhecido. Do lado do réu, as teste-
munhas, aparentemente, não o ajudaram. Porém, o
simples fato destas testemunhas serem funcionários
públicos bem situados e  as de Maria serem dois
chofers e uma menina de 15 anos, empregada no
comércio, pode ter conferido maior credibilidade a
Antônio.

Por fim, a sentença do juiz:

O nosso modo de vêr, a principio, sobre a ho-
nestidade e a vida de recato que teve a victima,
depois do facto de “Itaperuna” no Estado do Rio,
modificou-se muito deante do que depuseram
as tres testemunhas que juraram na saegunda
phase deste processo. E assim, ponderando mais
maduramente sobre o caso da violencia móral,
a que nos referimos no despacho de pronuncia
concretisada na ameaça feita pelo lúbrico An-
tônio Souza, de desmoralisar a sua victima, se
esta não consentisse em ter novas relações se-
xuaes consigo, achamos agora que a dita victi-
ma deveria ter resistido e repelido essa ameaça
de Antônio, pois, já sendo uma moça de 19
annos de idade, e não sendo mais nenhuma in-
genua e nem inexperiente, podia vêr, desde
logo, que tal ameaça do lúbrico Antônio Sousa
tinha por objectivo, única e exclusivamente, a
satisfação dos seus instinctos bestiais e a an-
nuencia de Maria, sem uma repulsa forte e co-
rajosa, a solicitação concuspicante e lúbrica de
Antônio Souza deante dos depoimentos a quem
nos referimos linhas acima, põe em duvida a
presunpcção de sua honestidade e do seu reca-
to. Assim, se não pairasse em nosso espirito, tal
duvida, e se ao juiz fosse dado algum arbitrio
para os seus julgamentos, por uma medida de
defeza social e móral, condenariamos o liberti-
no Antônio Souza, mas temos que nos cigir a
prova dos autos, e esta, se nos autorizou a pro-
nuncia-lo, mas não nos autoriza a condena-lo.
Isto posto: Absolvo o reo Antônio Souza da acu-
sação que lhe foi molestada, e mando que lhe
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expeça, na forma da lei, o competente alvará
de soltura, afim de ser incontinente, junto em
liberdade, se por tal não estiver, e, outrossim,
que se lhe dê baixa na respectiva culpa.

Diante de apenas algumas palavras que apare-
ceram na sentença, tais como: resistir, repelir, ingê-
nua, inexperiente, forte, corajosa, dúvida, honesti-
dade e recato, percebemos que o juiz parecia me-
nos preocupado com os fatos ocorridos do que em
julgar o comportamento desta moça. Assim, nosso
juiz acreditava que Maria deveria ter resistido às
investidas do acusado e se assim não procedeu, fez
cair sobre si a dúvida sobre suas reais ingenuidade
e honestidade. O que estava em julgamento, apa-
rentemente, não era o crime que foi caracterizado
como “defloramento”, ou seja o ato em si, mas a
falta de “ingenuidade” desta moça, que conforme o
juiz já estaria apta a se defender.

5. Considerações Finais
Ao final dessa história o que fica é a imagem

de uma jovem que buscou a justiça a fim de denun-
ciar o seu defloramento, as chantagens que sofreu e
uma gravidez indesejada que acabou ocupando o
lugar do réu: a vítima teve suas ações julgadas pelo
meritíssimo juiz e o réu, por sua vez, foi absolvido.

É importante salientar que, embora essas jovens
recorressem à justiça e  que a idéia de honra e vir-
gindade existisse entre elas, o discurso das elites
ainda não estava totalmente enraizado. Essas mo-
ças pobres viviam no seu cotidiano formas alterna-
tivas de lazer, família, namoro, relações sexuais,
casamento, resignificando as mensagens recebidas
da elite e reinventando da melhor forma as suas
experiências.

6. Fonte
Arquivo do Tribunal de Justiça de Vitória: 01.Cx - 05.
Art. 267-1928.
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