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Resumo 

ZANETTI, Bruna Gabrielle Silva. “Disse o réu que aquilo era o motivo de sua 
desonra e o motivo de sua desgraça”: Perspectivas acerca de gênero, honra e 
código criminal a partir do processo-crime desencadeado pelo assassinato de 
Carolina (1863). Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Licenciatura em 
História. Universidade Federal de Pelotas. 2019. 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar perspectivas de gênero, 
honra e código criminal do império a partir do assassinato de uma mulher chamada 
Carolina, sendo essa morta por seu marido por conta de suspeita de uma relação 
ilícita que a mulher possuía. Para isso, será feito uso do processo criminal 
desencadeado por essa morte como fonte primária. Esse processo data 1863 e nos 
torna a par do julgamento que lidou com esse crime de morte. A análise reflete 
acerca do contexto em que as mulheres estavam inseridas, dentre as limitantes 
relações de gênero, seus protagonismos históricos invisibilizados e assim uma 
relativa escassez de fontes. O processo crime torna possível o conhecimento de 
realidades dessas pessoas que no geral, não são exploradas por fontes mais 
tradicionais, tornando pensável traçar o cenário em que uma mulher é morta por ter 
atingido a honra masculina.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Processos crime; Gênero; História das mulheres; Honra 
masculina; Século XIX. 
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Abstract 

The present work aims to analyze the perspectives of gender, honor and 

criminal code of the empire from the murder of a woman named Carolina, who was 

killed by her husband due to suspicion of an illicit relationship that the woman 

maintained. To this end, the criminal process triggered by this death will be used as 

the primary source. This process dates from 1863 and makes us aware of the trial 

that dealt with this death crime. The analysis reflects about the context in which 

women were inserted, among the limiting gender relations, their invisible historical 

protagonisms and thus a relative scarcity of sources. The criminal case makes it 

possible to know the realities of these people who, in general, are not explored by 

more traditional sources, making it possible to trace the scenario in which a woman 

is killed for having achieved male honor. 

 KEYWORDS: Criminal proceedings; Genre; Women's history; Male honor; XIX 

century. 
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Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o contexto, a ação e as 

consequências que resultam no processo criminal do assassinato de uma mulher   

que fora morta por seu marido. Além disso, ele observa alguns aspectos que 

circundam esse crime a partir do uso de um processo-crime como fonte documental 

histórica. 

Para tanto, foi analisado um processo-crime que data de 1863 e trata de um 

crime de morte. O documento se encontra no Arquivo público do Estado do Rio 

Grande do Sul-APERS, localizado na cidade de Porto Alegre, em um fundo 

documental específico que guarda processos criminais da cidade de Pelotas. 

Neste trabalho optou-se por utilizar um processo criminal como fonte, já que 

sempre foi de grande interesse trabalhar com a história das mulheres e como é 

discorrido no primeiro capítulo, essa abordagem torna-se mais difícil devido à 

relativa escassez de registros se comparadas aos homens, isso porque não 

protagonizavam documentos que eram validados como fontes. Assim sendo, os 

processos-crime são capazes de auxiliar nesse objetivo apresentando-me o 

cotidiano e a histórias de diversas mulheres que não constam em outras fontes. 

Para explorar cada aspecto desse processo como era objetivado, esse 

trabalho se divide em três capítulos, ambos com subdivisões. 

No primeiro capítulo será abordado de maneira breve o embasamento teórico 

que pautou esta pesquisa, bem como destacou questões de importante análise na 

fonte. Em se tratando dos processos criminais foi pensado acerca desses 

documentos como fonte histórica, seus benefícios e vantagens, mas também as 

dificuldades que circundam o documento. Além disso, fica impossível possuir um 

documento que relate a morte de uma mulher por seu marido como foco central de 

um trabalho e não falar da história das mulheres, essa ainda com diversas lacunas, 
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devido a uma barreira de invisibilidade construída em volta de seu protagonismo 

histórico e um relativo desinteresse, assim como das relações de gênero que 

inferiorizam um gênero para dar ênfase total a outro, tornando a relação tão 

desigual e passível de inúmeras problemáticas, como as que de fato resultam,  e 

que podem ser exemplificadas pelo caso apresentado pelo processo criminal 

analisado.  

No segundo capítulo, será analisado de forma um pouco mais detalhada o 

processo-crime com que se trabalha. Além das particularidades do crime, é refletido 

acerca dos depoimentos e testemunhos, de cada informante e testemunha, assim 

como os interrogatórios com o réu que muito complementam informações sobre ele, 

as motivações do crime e como se sentiu a respeito de seu próprio ato com o 

objetivo de perceber aspectos das problemáticas das relações de gênero.  

Após, o terceiro capítulo além de tratar da sentença do crime e o que teria 

contribuído com essa, é pensado também na questão da honra que acompanha 

essa morte, desde o contexto até as consequências, assim como também a ligação 

dessa com o Código Criminal do Império, pois essas se apresentam em forte 

vínculo, mediante a vontade e o sucesso de se colocar a “honra” como um direito do 

homem possuí-la e um dever da mulher mantê-la intacta. E por fim serão 

destacados aspectos dentro do processo criminal que exemplificam essa correlação 

entre honra e código, agora na prática e no contexto do crime analisado. 
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Capítulo 1 - Uma história sem as mulheres? 

A participação das mulheres na historiografia, é nos dias de hoje, algo a se 

pensar. Uma participação feminina escassa, pouco valorizada ou reconhecida, é o 

que se pode concluir que resultou da forma antiga e antiquada de escrever história, 

e como por muito tempo ela permaneceu. Segundo Rachel Soihet (1998, p.77), a 

historiografia não se interessava nas desigualdades entre homens e mulheres. O 

que se tinha era uma historiografia extremamente focada na política e no poder, 

lugares esses, onde haviam poucas mulheres, o que se deve ao cenário no qual as 

mulheres eram submetidas, primeiramente sendo submissas a homens, mas não 

somente, também as que nasciam privilegiadas social e economicamente, e que 

poderiam participar e agir de forma a contar com um poder político e econômico de 

nascença, não conseguiam participar. Isso apenas por serem mulheres. 

Além de uma historiografia focada somente na história política mais 

tradicional, essa também possuía um grande desinteresse pela história social e 

privada, justamente lugares em que a participação feminina era dominante, o que 

justifica essa ausência na historiografia. A valorização ocorria apenas nas áreas 

concernentes ao sexo masculino, enquanto às referentes ao sexo feminino, mesmo 

que não por escolha, viviam nas sombras e consideradas sem relevância 

historiográfica. 

Raquel Soihet e Joana Maria Pedro (2007) falam da história das mulheres 

como uma “história da exclusão”. Dessa forma, tentar refazer e falar de uma história 

das mulheres seria como prestar reparos de maneira parcial a toda essa exclusão. 

Isso porque essa tentativa de refazer a história, objetiva procurar traços da presença 

feminina em lugares de massiva dominação masculina. 

Nos dias atuais, a necessidade de pensar, entender e também escrever uma 

história das mulheres tem sido priorizada e defendida por diversas historiadoras, 

mas essa situação atual contrasta com uma trajetória complicada que a categoria 

“gênero” percorreu, bem como a categoria “mulher” e a “mulheres”, na disciplina de 

história. Em grande parte, esse se dá devido a tendência a se ter apenas o homem 

como grande sujeito histórico e objeto de pesquisa. Todavia nem todos os homens 

eram representados na categoria “homem” enquanto sujeito histórico, sendo 

representado apenas o homem branco ocidental. 
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A tendência em colocar o homem como sujeito histórico universal se deve ao 

tipo de história que se escrevia na época, baseada no estilo iluminista, também 

denominado como positivista. Esse possuía fontes limitadas, como fontes 

administrativas, diplomáticas e militares, fontes essas, nas quais mulheres 

raramente apareciam, já que não era o cenário no qual viviam. Assim, se tinha uma 

história apenas de governantes e batalhas de acordo com a pesquisadora e 

historiadora Elizabeth Fox Genovese (1987, p. 529-547). 

Contrário a esse modo de pensar e escrever história, surge por volta dos 

anos 1920 um grupo da escola dos Annales composto por alguns historiadores 

como Marc Bloch e Lucien Febvre que pensavam de uma forma diferente. Esses 

historiadores se interessavam pela trama do cotidiano das pessoas, dessa maneira 

propunham ampliar o leque de fontes para além das que focavam na política, mas 

em fontes que falassem em questões sociais e logo, culturais, passando assim, a 

notar outras pessoas como atores históricos. Tais inovações possibilitaram que 

mulheres fossem incluídas na historiografia, o que veio a ocorrer lentamente. Em 

outra vertente, havia também o marxismo com o intuito de pensar os 

desprivilegiados. No entanto, a corrente porém, pensava apenas a relação de 

classe, esquecendo completamente de questões étnicas e de gênero. 

De acordo com Rachel Soihet e Joana Maria Pedro (2007 p. 284 e 285), 

surge o movimento crítico do racionalismo abstrato que relativiza a importância de 

métodos ou conceitos teórico rígidos resultando em correntes com desejo de 

desconstrução. O conhecimento vai se tornando relativo e grande dependente de 

sua época como também do historiador, e esse poderia interpretar os processos de 

mudança através de um conhecimento dialético. Dessa maneira, acaba por auxiliar 

na integração das mulheres na historiografia, já que focava nos cotidianos das 

pessoas e não mais somente em grandes marcos. A história focada na história 

social, se preocupa com identidades coletivas como operários, camponeses, 

escravos, e demais pessoas que jamais teriam espaço na antiga historiografia. E 

quando pluraliza-se os objetos de pesquisa e as mulheres como opção de objeto 

histórico, finalmente é pensado em suas lutas e resistência, de forma a valorizar 

essas. 
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Sendo a mulher, até poucos anos atrás um sujeito inexplorado, em tempo 

que passa a crescer a possibilidade de se trabalhar com essa como objeto de 

pesquisa, historiadores e historiadoras passam quase simultaneamente a tentar 

buscar uma forma de alcançar mais aspectos desse objeto, segundo Soihet e 

Pedro: 

O desenvolvimento de novos campos tais como a história das 

mentalidades e a história cultural reforça o avanço na abordagem do 

feminino. Apoiam-se em outras disciplinas – tais como literatura, linguística, a 

psicanálise e, principalmente, a antropologia -, com o intuito de desvendar as 

diversas dimensões desse objeto. Assim, a interdisciplinaridade assume 

importância crescente nos estudos sobre as mulheres. (SOIHET e PEDRO, 

2007, p. 285) 

Todas essas diversas transformações somadas à explosão do movimento 

feminista auxiliaram cada vez mais a mulher como sujeito histórico e objeto de 

pesquisa, acabam por marcar os anos de 1960, como a época da emergência da 

história das mulheres. Assim, o crescimento do número dessas pesquisas favorece 

o aumento do campo de estudo da história das mulheres. 

Uma problemática que Joan Scott (1992 p.77-86) traz é a de que com a 

emergência da história com participação da mulher, passa faz pensar e, de certa 

maneira questionar essa disciplina que tanto a excluiu. Após uma luta para que 

percebessem a necessidade de incluir as mulheres na história e que de fato o 

fizessem, se tinha por lógica, uma disciplina incompleta, mas mais que isso, se tinha 

uma história parcial, ou seja, que os historiadores eram parciais em suas atividades 

de pesquisa. O que se tornava devastador para a disciplina que já estava 

constituída de verdades e fatos que após isso, se tornam mais ambíguos e 

duvidosos. 

Quando alguns sociólogos colocam a mulher como uma categoria 

homogênea, as distinguem apenas por sua biologia feminina, e essa era 

determinante para a colocar no cenário, que aqui já foi falado, o da invisibilidade. 

Designadas para papéis, carreiras e cenários diferentes, porém sempre com a 

mesma essência. Entretanto, essa leitura auxilia para os discursos de identidades 

coletivas, e fortalece o movimento de luta das mulheres na história nos anos 1970. 



   
 

  12 
 

Mais para o final da década, conflitos dentro da disciplina geram mais 

fragmentação, trazida à tona por estudos que focaram nas mulheres negras, índias 

mestiças, pobres e trabalhadoras, não estavam representadas na categoria “mulher” 

utilizada anteriormente, o que transforma e surge a categoria “mulheres”, sugerindo 

mais de um tipo de mulher, com etnia, classe social e econômica diferentes que 

agora seriam representadas. 

Em seguida, com cada vez mais diferenças dentro da diferença, inicia-se a 

utilização da categoria “gênero”, que significaria a diferença dos atributos culturais 

determinados pelo sexo e pela biologia, afastaria o fantasma da naturalização 

transparecendo as relações de gênero, e portanto, as relações de poder entre 

homens e mulheres. “Gênero” conta com conceitos e significações, porém quanto a 

teorias e métodos, há discussões que cercam a questão. Segundo Pedro e Soihet 

(2007 p. 289), Scott por exemplo, integra um grupo de historiadores que pensam ser 

necessário uma busca de utilização de formulações teóricas além de apenas usos 

descritivos do gênero. Enquanto, que ainda de acordo com Soihet e Pedro, outros 

como Maria Odila Leite da Silva Dias, é contrária a essa necessidade de uma teoria 

feminista, já que ao seu ver, seria apenas uma troca de sistemas de dominação, 

uma substituição do sistema de dominação masculino por outro, e segundo essas, 

Joan Scott acreditaria que o gênero é apenas um termo com conceito vinculado a 

pesquisa de assuntos relacionados a mulheres, porém não possui força de análise o 

bastante para transformar aquele cenário. Além de não ser o suficiente para 

conseguir questionar os conceitos dominantes. 

Mesmo após um reconhecimento inicial da história com participação das 

mulheres, diversos historiadores ainda rejeitam uma história com mulheres, ou 

quando não rejeitam a entendem como uma área completamente isolada, dessa 

maneira a história e a história das mulheres dialogam, porém não são a mesma. 

Como em eventos de extrema importância na história, como a Revolução Francesa 

que era conhecida de determinada maneira, e após a descoberta de significativa 

participação de mulheres nessa, nada mudou no que se refere ao conhecimento 

acerca do acontecimento. O que segundo Scott (1991) não é resultado das práticas 

e das relações de gênero do passado, mas sim da relação história e passado com a 

forma de se pesquisar história nos dias atuais mais precisamente. E segundo Soihet 

e Pedro (2007 p.291), a história feminista acaba por não ser somente uma forma de 
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auxiliar na construção de uma história das mulheres em uma tentativa de reparação 

da ausência que a historiografia permitiu, mas uma forma de entender a maneira 

como “a história opera enquanto lugar de produção do saber de gênero”. 

Em seu livro intitulado “Minha história das mulheres”, Michelle Perrot (2007) 

traz outros aspectos por de trás de uma história das mulheres, não mais a 

desvalorização e o descaso tão só da historiografia atual ao ignorar a participação 

das mulheres, mas sim da dificuldade de quem quer contribuir para o crescimento 

dos estudos nessa área. Perrot ainda argumenta sobre a necessidade de fontes, 

vestígios entre outros documentos para se escrever uma história, e esse fato se 

torna um grande percalço, pois quando se trata de mulheres, são raras as fontes 

que atestam grandes feitos seus. Haveria uma grande falta de documentos, já que 

sua presença quando significativa era constantemente apagada, pois grandes atos 

era permitidos apenas para homens e quando o contrário, poderiam gerar grandes 

questionamentos. 

Se torna pontual a maneira como as estatísticas são relacionadas ao sexo, 

como exemplo, Perrot (2007) traz estatísticas de domínio econômico nas indústrias 

e as referentes ao campo do trabalho onde mulheres são minoria, ao menos em 

fontes. Entre casamentos, mulheres perdem seus sobrenomes, dificultando 

muitíssimo reconstituir linhagens femininas. Além disso, traz dados que mostram 

que por vezes, têm ocorrido cada vez mais desistências em incluir a mulher em 

pesquisas que objetivam estudar genealogia de famílias. 

Afirma também Perrot, a ocorrência de uma “destruição da memória 

feminina”, submetidas a um cenário que as diminui, convictas de uma insignificância 

a que foram empurradas, próprias mulheres por vezes, acabam por destruir papéis 

pessoais, dessa forma fontes e vestígios de uma história feminina vão se esvaindo. 

Como contraponto, mas nem tanto, Michelle Perrot na mesma obra, traz a 

grande presença de discursos a respeito da mulher. No geral, são uma infinidade de 

obras de homens que falam sobre as mulheres, limitados aos seus pontos de vista e 

suas perspectivas do assunto, sem importar-se com o que pensavam as mulheres 

ou se tinham algo a dizer. Ironiza que da mulher muito se fala, porém tudo que se 

tem, foi dito por homens, suas opiniões sobre como devem ser e como deveriam 

agir, e isso sem o menor teor científico. Textos que falam sobre a diferença, 
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normalmente não entendem da forma convencional, já que justificam essa, como 

um afastamento das mulheres do masculino. Que fogem do padrão da norma 

masculina. E provavelmente por não entenderem e nem ao menos se interessarem 

em entender, é que surgem tantos mitos acerca da mulher, como alguns 

relacionados com selvageria e feitiçaria. 

Quanto as mulheres do Sul, no livro de título “História das mulheres no Brasil” 

organizado por Mary Del Priori, Joana Maria Pedro (1997) traz informações sobre 

essas mulheres. Segundo Pedro (1997), as mulheres do Sul não comporiam um 

perfil único que as diferenciassem de outras mulheres. Já que no Sul, existiam 

diferentes perfis de mulheres nos diferentes períodos históricos, devido as mulheres 

no Sul serem provenientes de diversas etnias e classes sociais distintas. 

Afirma que dentre os primeiros textos que surgiram abordando as mulheres 

do Sul, chamam atenção aqueles escritos de Auguste de Saint Hilarie, um botânico 

francês que viajou ao Brasil para estudar fauna e flora entre 1816 e 1822 e se 

interessou pela população. Esse passou por Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul em 1820, onde e quando fez constatações notáveis sobre o povo. Durante 

sua estadia no Rio Grande do Sul, Joana Pedro (1997 p. 278 e 279) fala que esse 

observou que as mulheres que via no Rio Grande eram bonitas, tinham olhos e 

cabelos negros, pele clara e possuíam sobre as francesas uma vantagem de serem 

ainda mais coradas que essas. Fala ainda sobre a existência de mulheres que 

comandavam estâncias sozinhas, trabalhando e provendo sua sobrevivência, em 

vista a constante ausência dos maridos. E ainda que em nenhum outro lugar 

presenciou com tanta frequência, mulheres nas ruas como na cidade de Porto 

Alegre. 

Ainda segundo Pedro (1997 p.280), a população masculina que o Rio Grande 

do Sul atraía era nômade, já que sua economia se baseava em pecuária extensiva, 

dessa forma a vida familiar e a subsistência eram garantidas pelas mulheres, por 

isso é recorrente a imagem da mulher no Sul, comandando estâncias e negócios. O 

que colabora pra essa diversificação do papel a que as mulheres são submetidas, 

são os conflitos frequentes, Joana Pedro traz: 

A existência de inúmeros conflitos e batalhas realizados nesse 

território deus aos homens destaque nas atividades políticas e nas guerras. 
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Entretanto a ausência masculina no lar exigiu que mulheres assumissem a 

direção dos empreendimentos e mantivessem a sobrevivência familiar, 

transpondo assim os limites das tarefas definidas usualmente para seu sexo. 

(PEDRO, 1997, p. 280) 

E é dessa forma, que a história das mulheres vai se reconstruindo através do 

tempo, sempre com objetivo de igualdade e de seu merecido lugar na história, 

lutando contra uma historiografia dos privilegiados e sempre superando os grandes 

obstáculos que lhes foi deixado pelo caminho, como a ausência de vestígios e 

fontes, por exemplo, como traz Michelle Perrot (2007 p. 21). E para essa dificuldade 

em específico, respondemos com a utilização dos mais variados registros pra 

contribuir com a reconstrução necessária dessa história, como os processos-crime. 

 

1.1 As limitantes relações de gênero  

A participação da mulher reconhecida pela historiografia de forma significativa 

é recente. Houve e ainda há luta regida por ideias e teorias que se diversificam em 

métodos e objetivos secundários, porém essas lutas têm como objetivo transformar 

a situação em que mulheres se encontram possuindo adequações aos interesses 

das mulheres em cada limitação do determinado momento em que viviam ou de 

particularidade.  A luta faz parte de um movimento conhecido como feminismo. 

O feminismo é possuidor de narrativas que formam ondas, sendo cada uma 

dessas ondas compostas de ideias e reivindicações oriundas de contextos 

diferenciados. A primeira onda ocorre no final do século XIX e início do século XX, o 

grande foco era a reinvindicação de direitos políticos, como o de votar e também 

poder ser eleita, e direitos sociais e também econômicos como exemplo, o trabalho 

remunerado, direito a estudo, propriedade e herança. Foi o surgimento do 

feminismo enquanto movimento organizado, já que antes disso, houveram mulheres 

que sem uma existência concreta do movimento, aderiam ou simplesmente 

objetivavam transformações semelhantes. Mulheres que viveram como desejaram e 

que lutavam por vezes, por outras mulheres, ou por igualdade ou por direito de 

conquistas. Na segunda onda que inicia a partir da metade dos anos 1960, depois 

da Segunda Guerra Mundial, as mulheres reivindicam direitos ao corpo e lutam 
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contra o patriarcado, esse que pode ser entendido como a subordinação das 

mulheres aos homens. 

Segundo Clare Hemmings, em “Contando estórias feministas” (2009), um 

feminismo dito essencialista é ligado direta ou indiretamente a década de 70, e 

todas críticas vinculadas a questões raciais e também sexuais, ligadas aos anos 80. 

Dessa maneira o pós-estruturalismo supera o essencialismo dos nos 70 e integra 

identidades vinculadas a sexo, sexualidade e raça. A cada década há a emergência 

de categorias de análise. Por isso, na década de 70 surge a categoria “mulher”, 

essa seria como uma grande unidade abrangente, extremamente vinculada ao 

feminismo radical.  

Já nos anos 80, ocorre o surgimento da categoria denominada “mulheres”, 

explicitando diferenças dentro da diferença, e isso por conta das críticas das 

feministas negras que não se sentiam representadas na categoria anterior, já que 

logicamente, o fato de ser mulher não garantiria uma mesma situação de vida, 

classe social e econômica a uma mulher branca e uma não branca. Nos anos 90, 

seria a época da categoria “relações de gênero”, muito ligada também ao pós-

estruturalismo, e lembrada pela crítica a essa de Judith Butler. 

    De acordo com Joana Pedro (2005), pesquisadores que pouco se dedicam 

aos estudos de gênero incluem a categoria em suas pesquisas históricas, embora o 

mais comum seja apenas incluir a categoria mulher. E poucos no Brasil se dedicam 

a refletir sobre gênero como categoria de análise. Ainda segundo Pedro, como na 

maioria dos idiomas, as palavras têm gênero mas não sexo,  as feministas passam 

a usar gênero ao invés de sexo, na ideia de reafirmar que o gênero nada teria 

relacionado com sexo, de maneira que as diferenças de comportamento entre 

homens e mulheres seriam frutos não do sexo mas sim, do gênero, que nada mais 

seria uma construção puramente social e vinculada ao cultural, bem como afirma 

Simone de Beauvoir  em “ o segundo sexo” (1949), ao argumentar o sexo como 

biológico e o gênero como uma construção social. 

Ainda nesse momento, a categoria “gênero” não era utilizado, “mulher” era 

mais utilizada, para que fizesse contraposição a palavra “homem” por essa ser uma 

palavra usada de forma universal, definindo o masculino como representação da 

humanidade tendo o termo “androcentrismo” como referência para esse tipo de 



   
 

  17 
 

ocorrido, como enfocar uma pesquisa a partir apenas da perspectiva masculina, 

comum até hoje, quando ao falar de um grupo onde mesmo a massiva maioria 

sejam mulheres e apenas poucos homens, é usado o pronome no masculino.  

E como resultado, mulheres questionam esse ocorrido frequente, já que não 

se sentiam incluídas. Logo, inicia-se uma prática de reuniões de grupos apenas de 

mulheres no intuito de reflexão, e reafirmava a identidade como “mulher”, 

impossibilitando uma desvalidação de suas ideias ou até mesmo uma espécie de 

“freio” dessas causada por algum homem presente.  

Segundo Joana Pedro (2005), nessas reuniões as mulheres conversavam e 

narravam a maneira como haviam sido criadas, e algumas refletiam a acerca das 

diferenças do que lhes era ensinado e o que se ensinava a meninos. Percebendo o 

que havia ocorrido com elas, muitas entendiam que era a cultura dominada por 

homens que as tinha colocado naquela situação e as feito submissas a esses. E 

dessa forma são conhecidas como “diferencialistas” que se encontram em 

contraponto com as “igualitaristas” como as seguidoras de Beauvoir. 

Todavia o uso da categoria “mulher” se via não mais adequada na opinião de 

algumas feministas, devido a existência de outras interpretações que dependiam de 

como entendiam as relações, de suas experiências. Com feministas negras, 

mestiças, indígenas e pobres foram percebidas diferenças que a categoria não 

conseguia representar. Dentre as reivindicações da categoria “mulher”, se tinha o 

desejo pela liberdade para trabalhar, algo que muitas mulheres não brancas já 

faziam há muito tempo e por necessidade, não por realização pessoal. Assim ocorre 

a emergência da categoria “mulheres”, evidenciando a existência de muitas 

mulheres e que o que umas necessitavam, não servia para todas. Porém sem 

ignorar as diferenças consequentes das relações de poder entre os sexos. 

É de dentro da categoria “mulheres”, que surge a categoria “gênero” e essa 

passa a ser utilizada. Joan Scott (1990) fala sobre a diferença entre sexo e gênero, 

somando ao que já se tem, noções de relação de poder e assim traz algo novo, 

segundo ela, gênero: 

[...] tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas entre si, mas 

deveriam ser distinguidas na análise. O núcleo essencial da definição repousa 

sobre a relação fundamental entre duas proposições: o gênero é um elemento 



   
 

  18 
 

constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os 

sexos e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder. 

(SCOTT, 1990, p. 14) 

E dessa forma, Joan Scott acaba pontuando o gênero construído a partir de 

relações sociais, essas se encontravam baseadas nas diferenças entre os sexos. 

Assim para Scott, gênero seria como uma organização de caráter social a partir da 

diferença sexual, um saber geral, advindo do cultural que estabelece significados 

para as diferenças do corpo, as biológicas. E ainda, a história seria mais uma 

responsável por toda essa produção acerca de uma diferença sexual, já que não é 

neutra e também construída em cima de uma dominação masculina na história. 

Segundo Joana Pedro (2005), o que motivava Joan Scott era o mesmo que 

motivava as feministas e todo o movimento, desejavam apontar as diferenças 

consequentes das diferenças das relações de poder e modifica-las. Para toda crítica 

sobre a falta de reflexão sobre a categoria “gênero”, Pedro traz historiadoras que 

tentam mudar isso, pesquisadoras que têm como grande objetivo combater o 

determinismo biológico, dessa forma, pensam formas de o fazer como, 

compreender o significado de gênero na época que se estuda, entender o que era 

ser homem e o que era ser mulher, e pensassem de forma ampla, suas relações 

mas também relações entre homens e entre mulheres, e a categoria “gênero” 

permite isso, já que permeia as relações e não apenas “mulher” ou “mulheres”, 

também por isso que têm sido mais utilizada ao invés de “mulheres”. 

O historiador Thomas Laqueur em 1992, traz uma visão diferenciada, esse 

pontua que o gênero constituiria o sexo. Utilizou da teoria de Michel Foucalt em que 

esse afirma o saber como elemento de poder. Assim Laqueur traz dados da história 

da medicina em que falam que até o século XVIII não se reconhecia a existência de 

mais de um sexo. Era entendido que todos possuíam o mesmo sexo, porém as 

mulheres eram consideradas um “macho incompleto” por não possuírem o órgão 

genital masculino, e já em um sentido de inferiorização, que ali se iniciava. Após já 

passa a haver o registro de dois sexos, e por isso nesse cenário é perceptível que 

as ideias de sexo também seriam frutos das relações de gênero, sendo o sexo 

como situacional. O que dialogava com ideias de autores com enfoque nos 

movimentos gays e lésbicos, já que para esses, a identidade de gênero ser 
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construída em cima do sexo, não fazia o menor sentido, isso devido a sua própria 

experiência. 

Outra visão diferenciada, mas que conversa com a teoria de Laqueur é a de 

Judith Butler, essa que já foi citada acima e que critica a categoria “gênero” em seu 

livro “Problemas de gênero” (2003). Essa também afirma que o sexo é construído a 

partir do gênero do qual a performatividade é um efeito discursivo. Pontua o sexo 

como contestável e talvez tão resultado de construção social quando o gênero, 

sendo pouca, a distinção entre esses. 

Dessa maneira o sexo perderia todo o seu significado como grande base 

sobre o qual constroem o gênero entre outros.  E acaba sendo questionado da 

mesma forma que esse último, abrindo espaço para relativização. O que não 

significa uma inexistência do sexo ou que ele perdera seu sentido biológico, Butler 

ainda o entende como natural e anatômico. A historiadora Tania Navarro-Swain 

(2000) auxilia nessa linha de pensamento ao afirmar:  

Isso não significa que não existam corpos humanos sexuados, com um 

aparelho genital dado. O que é criado pelas redes de significação e pelas práticas 

sociais é a importância dada a esse fator, é a significação que lhe é atribuída 

enquanto revelador, catalisador da essência do ser e da identidade do indivíduo. 

É o sexo que aparece enquanto efeito discursivo, dando forma e perfil ao 

feminino/masculino binário, pela atribuição de valores a certos detalhes 

anatômicos. (NAVARRO, 2000, p. 47-84) 

Butler (2003) afirma assim, julgar necessário reformular o conceito de gênero 

e todo o significado em volta desse, sugere o gênero como estilização de cada 

pessoa, de cada corpo, tendo o gênero como um ato intencional. 

Em meio a teorias e conceitos desconstruídos, surge muitos significados e 

ideias diferentes ao falar de “gênero”, o que resulta em confusão e relativização. Por 

conta disso, autoras acabam preferindo deixar de usar esse termo e voltar a utilizar 

o termo “mulher”, sendo dessa vez distante da significação usada pelo feminismo 

radical da década de 70, isso por julgarem mais adequado para tratar da mulher 

como sujeito político, já que possibilita perceber as diferenças entre as mulheres 

mas também permite perceber as semelhanças. Possibilitando, portanto, também 

continuar construindo uma história das mulheres, algo que nunca foi fácil, porém 
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provavelmente nunca teve tantos pesquisadores e pesquisadoras trabalhando por 

isso como nos dias atuais. 

 

1.2 Processos criminais como fontes históricas  

Durante muito tempo, a história das mulheres apresentou um certo vazio 

historiográfico. Vazios que podem ser justificados pelas inúmeras formas de 

repressão não tão somente das mulheres em si, como de suas histórias, além do 

desinteresse da historiografia nessas. Com a escassez de fontes fica ainda mais 

difícil de reconstrui-la, entretanto cada vez mais, se têm aceito o uso de diferentes 

documentos como fontes históricas, de forma que possibilite estudar e perceber 

diferentes histórias e principalmente outros sujeitos históricos que não apenas 

governantes ou as guerras, dentre essas os processos crime se apresentam como 

uma fonte antes muito descartada, porém hoje rica em informações.  

Segundo Sidney Chalhoub, no prefácio da segunda edição de Trabalho, lar e 

botequim, no lançamento de 1986, haviam diversos pesquisadores que eram muito 

céticos com relação ao uso dos processos crimes como fonte histórica para algum 

fim que não fosse apenas em questões de cunho judicial, já que os fatos que 

constam nos processos podem não ser necessariamente verídicos. Isso porque ao 

pensar a construção de um processo, é possível perceber que ocorrem muitas 

formas de modificação dos fatos de uma maneira que seja conveniente aos 

dominantes. Entretanto, ainda assim, o caráter das fontes se mantém extremamente 

rico no que se refere a capacidade de recuperação dos cotidianos. 

Assim como a riqueza de informações, os processos criminais como fontes 

históricas apresentam, também, complexidades. De acordo com Mariana Flores 

(2012), os processos se caracterizam como uma grandiosa fonte, e essa mesma 

grandeza precisa ser considerada no que tange ao cuidado com as quais as fontes 

exigem para serem trabalhadas.  

O historiador não tem como saber os níveis de veracidade dos fatos ocorridos 

que o processo apresenta, não há como saber quais informações estão corretas, a 

verdade não pode ser pautada em seu sentido mais concreto. Todavia os processos 

trazem mais do que a descrição de um fato de forma tendenciosa. Para um 

historiador, ele apresenta mais informações nas “entrelinhas” do que as contidas ali 
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conscientemente, e cabe ao pesquisador captar essas informações que os 

processos disponibilizam. Conforme infere Boris Fausto: 

A tendência inicial [do pesquisador] é de emergir na controvérsia do 

processo, procurar encontrar verdades, ziguezaguear ao sabor desta ou daquela 

versão. [...] Depois as emoções despertadas pelos materiais provocam 

ansiedade, acompanhada do desejo de dar racionalidade às imagens. O desejo 

não se realiza inteiramente pois as impressões iniciais são muito fortes e não nos 

abandonam nunca. Além disso ao tentar introduzir uma ordem nos documentos 

acabamos por perceber que aqueles próprios são em grande medida obra de 

ficção, aberta à imaginação de quem os lê. (FAUSTO, 1984, pg. 28-29) 

As preocupações que envolvem as pesquisas utilizando os processos 

criminais são válidas. Ainda segundo Boris Fausto (1984), os processos-crime são 

como “peças artesanais”, já que perpassam inúmeras subjetividades durante a 

construção do documento. Característica que pode fazer dele ainda mais rico em 

informações nas “entrelinhas”, mas também mais incerto quanto ao que pretende 

informar.  

O documento pode conter depoimentos falsos ou até forçados por alguma 

autoridade, não é difícil imaginar alguma pessoa de pouco ou nada de instrução 

escolar, desprivilegiado social e economicamente sendo coagida a testemunhar de 

maneira diferente. Além disso, as provas vão sendo adicionadas pouco a pouco, 

ocorre a participação de diversas autoridades interlocutoras, mãos quais o processo 

acabou passando e podendo não ser mais o mesmo, por menos que fizessem. E 

não apenas por motivos de proteção ou acusação aos protagonistas do ocorrido que 

as autoridades intervinham, já que existia uma mediação oficial que objetivava uma 

uniformização, que impunha uma série de normas. Quanto aos depoimentos 

buscava-se esvaziar as falas de emoções, assim como dar um caráter homogêneo 

a essas, como Fausto afirma, a pessoa só falava do que lhe era perguntado, além 

das diversas modificações ao ser transcrito, bem como dependia dos “ânimos” do 

escrivão, quem deixara documentado o processo e que poderia não anexar ao 

processo tudo que deveria. 

Outra crítica muito relevante, porém, para qual já existem argumentos para 

debater, é a de que os processos registrariam mais experiências de sujeitos 

marginais do que normas da sociedade ou dados do cotidiano. Realmente existe 
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uma grande tendência a vincular essa documentação em específico com uma 

história marginal, entretanto essa visão não contempla uma grande parte do que os 

processos têm a oferecer.  

Pensar que ali apenas estariam representados uma minoria marginal é um 

equívoco, segundo Mariana Thompson Flores (2012), pois ao fazer uma análise 

documental, é possível notar a presença dos mais variados sujeitos, tanto ricos 

como pobres, mesmo que não da mesma maneira. Transparecendo dessa forma 

que ambos protagonizavam a documentação, porém o fato de não parecerem ser 

do mesmo mundo demonstrava que haviam agudas distinções durante o processo 

devido a sua classe e cenário no qual viviam. 

1.3 A mulher em evidência nos processos criminais 

Quando pensado nas relações de gênero em meio aos processos criminais, 

percebe-se traços de individualidade e de coletividade nas fontes. 

De acordo com Carla Barbosa em sua tese de doutorado (2015), com relação 

a coletividade, é necessário pensar nos modelos de gêneros envolvidos, isso 

porque a ideia de masculinidade perpassa um papel normativo e dominador do 

homem, resultando nesse, com total poder sobre sua esposa, por exemplo. A 

mulher nesse cenário sofria com a influência de ideias e as regras que eram 

impostas. 

Ainda segundo Carla Barbosa (2015), um mecanismo que julgue e aplique 

penas na sociedade moderna, irá se manifestar através de um processo jurídico 

com linguagem única. Esse obriga sujeitos a testemunhar e declarar dentro do seu 

conceito de verdade, enquadrando-os dentro do que ele considera aceitável ou 

adequado, como uma espécie de controle social, de um sistema normativo que 

objetiva manter os sujeitos dentro de um padrão, no qual se puni aos que não se 

ajustam a esse. 

Ao refletir acerca da participação feminina na criminalidade e os 

pesquisadores que teorizam sobre, segundo Geza Guedes (2014), Margareth Rago 

destaca inúmeros nomes, nomes esses que retomam as teses de inferioridade 

feminina, e como Guedes afirma: 
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Segundo tais teorias, a estreiteza da inteligência feminina a impediria de 

cometer crimes e principalmente a planejá-los, sendo essa a justificativa para o 

menor número de mulheres criminosas. Os argumentos confirmados pelo 

pensamento médico do período apontavam a constituição fisiológica da mulher 

como o fator que “produz nela um caráter menos impetuoso, menos agressivo”. 

De acordo com o saber médico, as paixões não se apresentam nela com tanta 

intensidade quanto no masculino. O argumento fundamentado nas diferenças 

biológicas entre homens e mulheres encontrava alicerces nas vertentes científicas 

positivistas do final do século XIX. (GUEDES, 2014, p. 44) 

Dessa maneira, tudo o que desviasse a mulher de uma conduta normativa, 

ou seja, que a deslocasse do lar para a introduzir na agitação da vida pública iria, 

supostamente, acabar por provocar um aumento da participação da mulher na 

criminalidade, e essa seria a justificativa para o aumento nos índices de 

criminalidade feminina. E assim, muito se relacionara essa com a imoralidade. Além 

de fazer parecer que mulheres não possuíam capacidade para cometer um crime, e 

de uma forma ou de outra, incapazes de reagir quando necessário, acabara criando 

um imaginário dentre as próprias mulheres de que não devem e nem podem reagir. 

Margareth Rago (1991) afirma que essas produções científicas baseadas em 

diferenças biológicas muito foram usadas para justificar e basicamente incentivar a 

opressão do homem sobre a mulher e ainda justificavam assim, a exclusão da figura 

feminina da vida pública. 

Segundo Boris Fausto (1984), o aumento da criminalidade está relacionado 

ao crescimento urbano de São Paulo, a exclusão social teria resultado a elevação 

nos índices de criminalidade, quando excluíam sujeitos considerados perigosos para 

manter a ordem. O autor ainda comenta que a criminalidade feminina deveria ser 

estudada sob um enfoque global, pensando na mulher inserida no mundo social. 

Segundo ele é um grande problema tratar a criminologia baseada apenas em dados 

psicológicos ou psiquismo.  

Boris Fausto (1984) também defende que é compreensível que se defenda a 

hipótese de que a redução da desigualdade entre os sexos, resulta na presença da 

mulher não somente na vida pública, ou no trabalho como também na criminalidade, 

isso porque nesse momento as mulheres tinham conseguido mais acesso que antes 

em todos aspectos das vida e por consequência aumentou sua participação na 

criminalidade, sendo essa um deles,  e não como alguns autores fazem parecer, 
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como um surto de mulheres desvirtuosas em momento de pouco mais liberdade. 

Ainda, Fausto observa que a mulher é mais vítima do que criminosa nos processos–

crimes, mesmo quando ré. Isso porque sua participação circunda tópicos como 

honra e relações sexuais proibidas, em grande maioria, essas últimas consideradas 

pela sociedade como criminosa apenas quando cometidas por mulheres, e quanto a 

honra, essa parece ser mais importante quando relacionada a mulheres. 

A partir de um estudo a respeito da história das mulheres em conjunto com o 

cenário e também contando com os processos criminais é possível perceber 

inúmeros aspectos da sociedade. Como Karina Gomes (2018) afirma, é fácil 

perceber a importância dos processos crimes, tanto ao longo da história do crime, 

bem como para a história da vida cotidiana. E é ao longo dos anos que os 

processos vão se constituindo, com grandes trabalhos na área, e como uma fonte 

ampla e rica em informações, que se torna uma das mais importantes fontes para a 

pesquisa historiográfica. 
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Capítulo 2 - A morte de Carolina segundo os autos 

 

A fonte primária da qual o trabalho circunda suas reflexões e análises é um 

processo-crime, documento de competência judiciária, que objetiva a resolução de 

um crime e por consequência uma adequada punição ao respectivo culpado, se 

assim for declarado. O processo analisado encontra-se em posse do Arquivo 

Público do Estado do Rio Grande do Sul, como Processo n. 650, maço 16, ano 

1863, do Cartório do Cível e Crime, Pelotas. Esse documento em forma de 

translado, nos torna a par da história que resulta na morte de Carolina Maria de 

Araújo Ribeiro, sendo essa a vítima, e possuindo como réu, o marido da 

assassinada, João Pinto Ribeiro, que segundo a fonte seguia por apelação no 

Distrito de Rio de Janeiro, a capital do Império no dia 8 de junho de 1863, data em 

que se trabalhava na escrita do documento analisado. 

O processo traz os detalhes do julgamento de João Pinto Ribeiro, que 

respondia pelo delito já mencionado. O crime ocorreu em 6 de março de 1963, na 

cidade de Pelotas, e fora caracterizado como crime de morte e segundo os exames 

de corpo de delito, foi concluído que de fato foi uma morte criminosa, sendo assim 

havia intenção. Portanto, Carolina Maria de Araújo Ribeiro teria sido morta por seu 

marido em meio a uma calorosa discussão em que era colocada à prova o bom 

comportamento da moça e, em consequência disso, a honra de seu marido.  

O primeiro depoimento foi aos 10 dias do mês de março quando João Pinto 

Ribeiro compareceu à residência do subdelegado de polícia Manoel Luiz da Cunha, 

para responder as primeiras perguntas, referentes ao primeiro interrogatório, e 

nesse momento já como réu.  

Fora lhe perguntado seu nome, filiação, idade, estado, profissão, 

nacionalidade, lugar de nascimento e se sabia ler e escrever. O réu respondeu se 

chamar João Pinto Ribeiro, filho de Joaquim Pinto Ribeiro e de Maria de Jesus Grilo, 

disse possuir 28 anos, viúvo, trabalhava com agência, de nacionalidade portuguesa, 

nascido na Cidade do Porto e por fim, que sabia ler e escrever. Essa foi a primeira 

aparição do réu no julgamento, e assim se iniciou todo o processo de entender o 

ocorrido e também de julgar esse sujeito que apesar de ter se entregado e admitido 
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ter assassinado Carolina, ainda se dizia inocente, já que segundo esse, seu ato era 

justificável e seus advogados provariam isso. 

O depoimento do réu João Pinto em que ele fala sobre suas motivações para 

o ato é um dos últimos. O acusado parece ter deixado para o fim como forma de dar 

um apanhado geral da história de forma mais completa possível após ouvir várias 

outras versões. Agindo assim, talvez fosse como uma tentativa de fazer tudo se 

encaixar ou não. Ou até dar uma chance para que ele reconsidere sua defesa, afinal 

ao longo do processo vão se acumulando diversas informações sobre o ocorrido e o 

réu, podendo esse mudar algo em seu depoimento, caso sentisse necessidade para 

que houvesse sua absolvição. Contudo, é provável que sua fala, pouco ou nada 

mude o resultado que é decidido pouco a pouco, ao longo desses testemunhos.  

Quando chamado novamente para o interrogatório, esse é seu segundo dos 

três depoimentos que aparecerão no decorrer do documento. Embora concisa, sua 

fala foi capaz de trazer questões de necessárias reflexões. É iniciado com perguntas 

relacionadas aos seus dados gerais de identificação, como seu nome, idade, entre 

outros e dessa vez ainda questionado seu local de residência e há quanto tempo, 

respondeu que morava na cidade de Pelotas à rua do Comércio há um ano. 

Perguntado onde estava ao tempo em que se diz que aconteceu o crime, 

responde que em casa, resposta que remete ao fato de ele estar sem nenhum 

desconforto em admitir que cometeu o crime, afinal podia dizer que não estava em 

casa, ou que estava pelo quintal, mas não foi o que disse. Dessa maneira 

despreocupada, ele diz que estava no local do homicídio. Foi perguntado se ele 

conhece as pessoas que ali testemunharam antes dele e há quanto tempo, e ele 

respondeu que conhecia a todos, alguns há mais tempo, outros a menos. Foi 

perguntado ainda se ele tinha algum fato ou alegação que comprove ou justifique 

sua inocência, o que ele prontamente respondeu que sim, e que as apresentaria no 

tribunal competente.  

É importante pensar que quando João se disse “inocente”, em momento 

algum ele tenta argumentar que não teria cometido o crime, isso já está pontuado 

desde o início que ele o fez. O que está sendo posto em questão após ele dizer que 

sim, que havia fatos ou alegações, é se havia defesas para o fato de ele ter matado 

sua mulher, e se algo justificava ele ter agido daquela forma, visto que o uso do 
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termo “inocência” naquela pergunta e no contexto desse julgamento pode ser 

inadequado, devido ao fato de haver uma morte, que segundo o laudo do médico, 

foi um homicídio criminoso. Além disso o sujeito possuía o agravante de ter sido 

pego em flagrante e até mesmo de ter se entregado. 

Por fim, o processo apresenta o terceiro e último depoimento do réu, que é 

iniciado mais uma vez com seus dados de identificação, entretanto, diferente dos 

outros dois, esse nos revela o que o levou a cometer o assassinato e todo seu 

envolvimento sentimental e moral com o fato que antecedeu o ato. 

Além das perguntas de identificação iguais as dos outros dois depoimentos, 

esse em especial se adentrará mais na história, ao perguntar se sabe porque 

respondia ao júri, e o réu responder que em 6 de março, tendo suspeita de 

infidelidade de sua mulher Carolina que andava com relações ilícitas com seu primo 

José Pinto Ribeiro,  tendo nessa noite saído para ir a cocheira como era de costume 

e voltando para sua casa, viu quando seu primo pulava o muro da mesma sua casa 

e que notando nada mais, e achando sua casa fechada, bateu a porta e entrou, foi 

até sua esposa em que falou de suas suspeitas, e por isso Carolina lançara mão de 

uma arma que ao mesmo tempo achava em sua alcova, assim, entram em uma luta 

pelo objeto, ele agarrando sua esposa, acaba tomando a arma, e com essa a 

ferindo. Ao sair, encontrou com seu escravizado que lhe perguntara o que era 

aquilo, e o réu afirma ter dito que “era aquilo o motivo de sua desonra e o motivo de 

sua desgraça”, e no caminho para fora de sua casa, encontrou Macalão que 

acompanhou o réu até o quartel, local onde foi preso. 

Fora perguntado quanto ao tempo que possuía de casado e se durante o 

casamento nunca desconfiou de uma possível infidelidade por parte de sua esposa, 

respondeu o réu que era casado há mais de 11 meses e que durante esse tempo 

nunca suspeitou de sua esposa, com exceção, porém, de alguns dias antes em que 

voltava do Rio Grande pouco tempo antes do ocorrido, e ouvira na vizinhança 

conversações que falavam ter presenciado algo entre os dois, esses teriam lhe 

alertado sobre o caso da sua esposa com seu primo José. Tal relato também traz à 

tona a questão de honra pública, já que era de conhecimento da vizinhança que 

esse era traído constantemente, e por isso desonrado por sua mulher.  
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Foi lhe perguntado se seu primo frequentava sua casa com seu 

consentimento, e ele respondeu que sim, mas como parente e amigo e que não 

tinha a menor intimidade. Foi perguntado também há quanto tempo possuía o 

punhal com o qual sua esposa foi morta, e esse respondeu que o comprou há mais 

de 6 anos.   

Interessante é pensar na razão dessa arma estar à mão da assassinada, 

possivelmente tenha sido apenas uma invenção do réu para auxiliar na conquista de 

votos para que seu ato fosse considerado como legítima defesa, o que já 

demostraria um caráter duvidoso do réu. Entretanto, é lógico pensar que essa moça 

poderia estar à espera de alguma reação como essa de seu marido. Não era raro a 

existência de maridos violentos e por estar fazendo algo arriscado, como possuir um 

caso extraconjugal, tornava ainda mais provável uma reação explosiva como a que 

de fato, resultou. Dessa maneira, ela estaria se protegendo dele, o que pode ser 

considerado ainda pior. 

 

2.1 Outras versões do ocorrido: testemunhas e informantes 

No decurso do processo criminal, são diversos os participantes, estando 

presentes o juiz e os escrivães, com objetivos de mediar e registrar 

respectivamente, bem como o júri que é quem decidirá o destino do réu. Além disso, 

há a necessidade de pessoas que conviviam com os protagonistas do caso, esses 

que sabiam de algo que possa auxiliar na decisão dos jurados, que presenciaram o 

ocorrido ou até mesmo o contexto desse. Esses se apresentam como testemunhas 

e informantes, nesse documento serão apresentados um total de 7 testemunhas e 6 

informantes.  

A primeira testemunha é um homem chamado José da Costa Siqueira, de 51 

anos, proprietário, casado, morador na cidade de Pelotas à rua do Comércio e diz 

ser natural dessa província. Esse dirá que como morador da mesma rua em que o 

crime ocorreu, se encontrava por perto das 22 horas da noite de 6 de março e 

mandou sua escravizada fechar a porta e logo, ouvira barulhos e gritos na 

vizinhança, entre esses ouvira gritos de acudam: “Acudam senhor Siqueira, que há 

morte!”. E em seguida este se dirigiu a casa do réu, e pelos cunhados e 

escravizados do réu, foi-lhe dito que este matara sua esposa. Ainda assim, tenta 
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entender o que ocorreu e se a vítima estaria morta mesmo, talvez por descrença de 

que o réu faria aquilo, ou por sentir afeição pela moça. Foi quando acabou a 

encontrando na cama sem vida. Em seguida, soube que o réu havia ido se 

apresentar a polícia, onde de fato o encontrou. 

Quando lhe questionado causas para tal ato, disse que havia lhe chegado a 

notícia de que José Pinto Ribeiro, primo irmão de João Pinto Ribeiro, possuía 

relações com a mulher Carolina, e que o réu procurou averiguar se os boatos eram 

verdadeiros e teve certeza de ser real o que lhe disseram. Disse que por não 

possuir dúvida, de que a esposa o traía, o réu a teria assassinado, embora a 

princípio esse ter negado e só após admitira. O que tão pouco faz sentido, já que 

esses senhores se encontram após o crime e já na delegacia, logo, depois do réu já 

ter se entregado e ter diversas testemunhas, difícil pensar em uma razão que motive 

o réu ter negado. 

Segundo a testemunha, o réu contara que alucinado com as confissões lança 

mão de um punhal, com o qual golpeou a sua esposa, golpe que resultou na morte 

dessa. Notável, o quanto essa informação contrasta com o depoimento do réu, que 

tenta convencer de que sua esposa iniciou um confronto mais intenso e violento 

pegando uma arma, após havendo uma luta pela arma e que o golpe dado pelo 

marido teria sido na verdade, quase como legítima defesa, de forma alguma teria 

sido apenas motivado por uma fúria descontrolada como a testemunha relata.  

Quando perguntado que relações viviam o réu e a vítima, a testemunha 

respondeu que atesta o bom comportamento do réu e que viviam em muito boa 

harmonia com sua esposa. Questionado ainda se sabia que José Pinto Ribeiro 

frequentasse a casa da vítima e do réu e se de fato essa possuía alguma relação 

com o primo de seu marido, revela que sabia que José frequentava a casa da 

assassinada e que era público naquele momento que se relacionavam. 

A segunda testemunha, também homem, chamado Augusto Manoel 

Amarante, 29 anos, comércio, casado, sendo natural dessa província, responde que 

sabia que o réu João Pinto Ribeiro foi quem matou a esposa Carolina, porque ele 

havia dito que o fez por averiguar os boatos de que essa era infiel, e que possuía 

um caso com José, já que lá pelas 7 ou 8 horas da noite, horário que nada bate com 

outros testemunhos que também exploram o detalhe da hora. O réu teria visto José 
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pulando a janela de sua casa, descendo pelo quintal de Dona Maria Margarida. 

Dissera que o réu vivia em ótima harmonia com sua esposa, que sendo 

frequentador da casa deles, sempre os viu nas melhores relações. 

Inquirido sobre saber das relações ilícitas da vítima, afirmou ter ciência disso, 

e de que José frequentava a casa, e isso porque “via-o sempre, a toda hora do dia e 

da noite, no fundo do quintal, rondando a casa e por vezes conversando no portão 

com a assassinada”. A testemunha teria perguntado ao réu quem seria aquele 

homem que tanto frequentava sua casa, que lhe respondia ser seu primo-irmão. 

É singular a forma como essa testemunha coloca a presença do primo do 

réu. Até então, parece que todos estão cientes da morte criminosa de Carolina pelo 

marido e também todos concluem que a motivação seria o caso com José, isso 

porque era sabido por muitos que a vítima e esse homem se encontravam, e logo 

todos deduziam que era uma relação ilícita qualquer, inclusive essa mesma 

testemunha que depõe. Entretanto, mesmo que, talvez para o contexto da época 

esse relato não denunciasse nenhum comportamento abusivo, hoje é possível 

pensar que a relação entre Carolina e José, talvez não fosse algo tão corriqueiro 

como um romance proibido, já que como o vizinho Augusto Amarante diz, José 

estava sempre por perto, fosse dia ou noite, aos fundos do quintal e rondando, o 

que parece caracterizar uma obsessão. Porém, Augusto é o único que traz essas 

observações, que aparentemente mal são consideradas pelo tribunal e pelo júri. 

A terceira testemunha, outro homem, chamado João Felizardo da Silva, de 40 

anos, é casado e proprietário, também residente da Rua do Comércio na cidade de 

Pelotas, natural dessa província, sendo esse compadre do réu e primo-irmão da 

assassinada, acabou por ter problemas durante o julgamento por ser parente e 

assim bastante envolvido. Dessa forma o juiz lhe defere o juramento como 

testemunha e toma suas declarações como informante. O que poderia ser entendido 

como uma forma de “rebaixar” aquele relato, isso porque o que uma testemunha 

afirma tem mais valor do que é dito por um informante. 

Responde que na noite do assassinato, lhe aparece o escravizado sabendo 

que a vítima fora apunhalada pelo marido e que no local do ocorrido haviam 

diversas pessoas enquanto o réu tinha ido se apresentar à polícia. Quando 

questionado sobre o comportamento do réu, respondeu que foi surpreendido com a 
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notícia, já que sempre presenciou boa relação entre o casal. E quando falado sobre 

as relações ilícitas, disse que sabia da ocorrência, e que José frequentava a casa 

do réu, que algumas vezes o encontrara, mas que sempre ignorou poder haver 

relações com a assassinada.  

Já a terceira testemunha, outro homem, com nome de José Joaquim Soares, 

41 anos, morador dessa cidade, à rua da igreja, casado e natural do Rio de Janeiro. 

Disse que na noite do assassinato, bateu a sua porta um moço que o chamara, pela 

testemunha ser inspetor de quarteirão, para ir ver a assassinada morta pelo réu e 

saindo em direção a casa do réu e a viu na cama. Disse que encontrava pessoas na 

cena do crime, mas que não lembrava quem, e que era sabido por todos que fora o 

marido quem matou a esposa. 

Disse também, ter falado diretamente com o réu, e que esse confirmou suas 

suspeitas. Mas que sempre que os viu, pareceu que a vítima e o réu viviam em 

muito boa harmonia. Quando lhe foi perguntado se José estivera na casa no dia no 

crime, respondeu que não sabia, mas achava provável que tivesse estado, pois “era 

infalível ele estar no portão da casa do réu”. Afirmou que ouvira boatos de que 

haviam relações ilícitas e que acredita ser verdade pois já os tinha visto abraçados. 

Esse testemunho pouco nos traz de informações inéditas, mas mesmo que em um 

nível bem mais suave, falava que José estava sempre no portão da casa, 

remetendo a reflexão anterior de que talvez, não fosse uma simples relação ilícita. 

O quarto testemunho apresenta a versão de mais um homem, agora 

Francisco Antônio Macalão, 28 anos, alfaiate, solteiro, morador dessa cidade à rua 

do Comércio e natural de Portugal. Diz que passava por perto da casa do réu, lá 

pelas 22 horas da noite, e ouviu uma voz que dizia “Acudam, aqui se consumou um 

crime!”. Chegando à porta encontrou o réu que saía, perguntou o que tinha havido 

ali, o réu respondera que nada. E assim acompanhou esse até o quartel de polícia e 

teve confirmação de que o réu tinha apunhalado a vítima em consequência de ter 

visto um homem pulando o muro da casa do réu, e que tendo sabido que José Pinto 

Ribeiro, frequentava sua casa em sua ausência para entreter relação com sua 

mulher.  

Em seguida o réu teria questionado sua esposa, se aquele homem que 

pulara o muro era José e se com ele possuía relações ilícitas, essa respondeu a ele 
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que era José Pinto Ribeiro, com o qual havia tido relações ilícitas e continuava a tê-

las. Assim o réu, com as declarações teria ficado tão alucinado que tomara mão de 

um punhal, com o qual a feriu. Chama atenção agora, a óbvia semelhança com o 

primeiro testemunho, que utiliza até as mesmas palavras para se referir a fúria do 

réu. E que assim como o primeiro testemunho vai contra o que o réu declara ter 

ocorrido, quando contava que a assassinada que pegava a arma primeiro. Além 

disso, é notável os depoimentos se cruzando mesmo que não constem os mesmos 

detalhes, mas vai se tornando possível a criação de uma narrativa independente, 

mas embasada em todas as outras versões.  

A quinta testemunha se apresenta como Bernardino da Silva Moreira, 

alfaiate, solteiro, morador nesta cidade à rua do Comércio, com 26 anos de idade, 

natural desta província. Responde ele também que, sabe por ouvir falar na 

vizinhança por diferentes pessoas que o réu apunhalou sua mulher em 

consequência de ter encontrado em sua casa saltando o muro do quintal que divide 

com a casa imediata, José Pinto Ribeiro e que tinha lhe sido dito que entretinha 

relações ilícitas. Quando perguntado se soubesse algum desentendimento anterior 

entre o réu e sua mulher, responde que não lhe consta que houvesse qualquer 

desinteligência. E segundo essa testemunha sempre viveram nas melhores 

relações, informação curiosa pois é o que todo mundo diz, ninguém diz haver 

qualquer outro desentendimento, por menor que seja. 

A sexta testemunha, mais um homem, diz chamar-se Luiz de Azevedo Viana, 

26 anos, sapateiro, morador desta cidade à rua do Comércio, natural de Portugal. 

Esse dissera que morando em frente à casa do réu, ouviu barulho, e foi até a porta 

da casa e viu João Pinto Ribeiro e o irmão da assassinada, e que lhe disseram que 

o primeiro dera uma apunhalada em sua irmã, e indo a casa do réu já não o 

encontrara, por este ter ido à polícia. 

Perguntado a que causa atribuía a atitude do réu, responde que não sabe, 

mas tinha escutado falar geralmente que fora em consequência de entreter relações 

ilícitas com um primo do réu e os irmãos da assassinada seriam quem o tornara a 

par da situação, e que segundo a testemunha, eles teriam sido surpreendidos 

porque a relação deles era a melhor. 
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Após esses depoimentos, passa-se a escutar mais de escravizados, esses 

que viviam na casa e podiam saber mais do que pessoas de fora, além disso eram 

capazes de trazer informações pertinentes e inéditas para o caso, e se encaixavam 

como “informantes”, assim como o irmão da vítima já mencionado anteriormente, 

que teve sua participação passada de testemunha para informante.  

O que significava que desse momento em diante seu depoimento não tinha a 

mesma validade que teria se viesse de uma testemunha. Visto que a diferenciação 

entre testemunhas e informantes se dava no objetivo de superiorizar tanto com 

relação a veracidade quanto de importância as testemunhas em detrimento de 

informantes, já que no geral, eram classificados como informantes, pessoas 

escravizadas, por conta da questão social existente e pessoas que poderiam dar um 

depoimento tendencioso, como o próprio processo exemplifica, colocando o irmão 

da vítima como informante.. 

Dessa forma, o segundo informante é escutado, disse se chamar Antônio, 

homem pardo, escravizado do réu, morador dessa cidade e natural de Pernambuco. 

Conta que na noite do ocorrido estando ele já deitado na cocheira fora chamado por 

seu parceiro Antônio, pois estaria o senhor brigando com sua esposa e em seguida, 

encontrou o senhor na porta do quintal e lhe perguntara o que é que ele tinha feito, 

e o senhor lhe respondera: “Tu sabias de tudo e nunca me quisesse dizer”, e dirigiu-

se o informante ao quarto da senhora e a encontrou de bruços no chão com pouca 

distância da cama, onde ele a colocou. Perguntado sobre o que o réu quis dizer com 

aquilo, respondeu que desconfiava que ele quis dizer que o senhor José ia sempre 

visitar sua senhora e que ainda naquela noite, esteve e saltou o muro do seu 

senhor. 

Quando perguntado se havia presenciado algo que efetive uma ofensiva a 

honra de seu senhor, disse que o “senhor moço” José ia muitas vezes com sua 

senhora principalmente quando o seu senhor não estava e que se falavam, a vítima 

e o primo do réu, na cocheira e que em uma ocasião tinha o seu senhor ido para o 

Norte,  ele, a testemunha, teria visto sua senhora deitada com o “senhor moço” na 

cama do informante. É relevante refletir acerca da razão desse homem Antônio, 

escravizado, ter visto a sua senhora com outro homem em um momento, 
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aparentemente romântico, e nunca ter falado nada ao seu senhor, como esse 

mesmo acusa o escravizado, o réu parece sentir-se traído por seu escravizado.  

E sendo assim, porque Antônio seria mais fiel a sua senhora Carolina, a 

esposa de seu senhor? É possível que sentisse mais afeto a mulher, ou também 

que o réu não fosse um bom senhor com ele, com outros escravizados. Bem como, 

há possibilidades de que esse temia pela segurança de sua senhora, embora todas 

as testemunhas falem de uma boa relação, nenhum desses viviam com o casal. 

Entretanto, essas são apenas suposição lógicas que em momento algum no 

processo são mencionadas. 

Após é apresentado o último testemunho, esse é dado por Augusto Camelo 

Itape, de 28 anos, solteiro, morador dessa cidade na rua de Santo Antônio, e natural 

dessa província. Contara que passava pela Rua do Comércio na noite do crime, 

ouvira que ocorrera um crime que resultara em morte. Entrou na casa, onde 

encontrou morta a vítima e que perguntando, soube que fora o réu e que esse já 

tinha ido se apresentar no quartel. Quanto a motivação do crime, disse que tinha 

escutado que esses viviam sempre em muito boa relação.  

A sétima testemunha em nada acrescentou à narrativa do ocorrido, isso 

porque esse sujeito mal conhecia o réu e a vítima, ele apenas passara na rua, na 

exata hora e dia do homicídio, tudo que ele declara nesse testemunho foi saber da 

ocorrência do crime e o que ouviu dizer no local. Mas é praticamente improvável 

não pensar no quanto esse testemunho conciso de nada somou e que esse lugar 

que ele ocupara nesse julgamento, poderia ser ocupado pela moça que foi citada 

como “Dona Maria Margarida”, pela segunda testemunha, o senhor Augusto 

Amarante, que diz que fora para o quintal dessa, que o primo do réu pulara na noite 

do ocorrido, já que provavelmente essa teria mais informações e também mais 

propriedade para falar sobre os protagonistas. Entretanto a ausência dessa, pode 

ser mais uma consequência de um fato notável nesse processo: a pouca 

participação ativa de mulheres nesse julgamento. 

Em seguida é contada a versão do terceiro informante, José Joaquim de 

Freitas Cunha, de 53 anos de idade, Agência, Solteiro, morador da cidade e irmão 

da assassinada, provavelmente por isso, foi categorizado como “informante”. 

Respondeu que sabia que sua irmã fora assassinada com uma apunhalada e 
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acrescentou que o réu praticava o crime em desafronta a sua honra. Diz também 

que o réu vivia em muito boa harmonia com o réu. Esse foi um depoimento curto e 

pouco disse. 

A quarta informante, única mulher livre, irmã da vítima, se chamava Ana Bela 

do Espírito Santo, de 42 anos, vivia em companhia de sua irmã. Quando inquerida 

sobre os fatos, disse que sabe pelo réu lhe dizer que quando esse ia se entregar a 

polícia, soube ter sido ele que matara sua irmã. Perguntada se entre o réu e a 

assassinada havia alguma desavença e por qual motivo o réu tivera aquela atitude, 

respondeu que sabia que o casal vivia na melhor harmonia e que ignorava as 

circunstâncias que teriam o levado a cometer o assassinato. Esse depoimento 

também é tão conciso quanto o anterior, mas diferentemente esse traz lacunas que 

o tornam confuso e parece não querer dizer nada, ao mesmo tempo que conta 

sobre a certeza de o réu ser o responsável pelo crime, não conta o porquê dessa 

convicção, além de parecer um raciocínio mal-acabado. Ou seja, deixa uma 

impressão de que talvez o escrivão não estivesse de acordo com o depoimento, ou 

de que ou pouco sabia, mas insistia em falar ou até que pouco tinha permissão de 

contar. Assim sendo, o documento não nos permite explorar mais que isso. 

O próximo é o quinto informante, homem preto, chamado Antônio Quissamá, 

de 40 anos, escravo do réu, e natural da África. Respondeu que estando em seu 

quarto na noite em que sua senhora fora assassinada, lá pelas 22 horas mais ou 

menos, ouvira barulhos dentro de casa e saiu imediatamente da varanda que lhe foi 

aberta pela sua parceira Fortunata, e a senhora aparecendo-lhe morta. Nesse 

momento o senhor e réu lhe pergunta o que ele veio fazer, e ele informante 

responde que nada, e foi chamar seu parceiro Antônio com o qual voltou e acharam 

no quarto da senhora, essa morta de bruços e com o seu referido parceiro, a 

colocara na cama. 

Perguntado quais razões o seu senhor teve para assassinar sua senhora, ele 

respondeu que dormindo no pátio em decorrência do calor, viu algumas vezes o 

rapaz José Pinto Ribeiro falar pela janela para o quarto de sua parceira Fortunata, 

que algumas vezes lhe abriria a porta, isso em uma noite em que o réu se 

encontrava no Norte. E que ainda na noite em que Carolina foi morta, seu senhor 

teria pressentido que alguém pulara o muro, ele teria chamado o informante para 
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acompanha-lo até o quintal com uma vela para tentar averiguar o que acontecia e 

quem era aquele que pulava o muro, mas que não acharam ninguém e pensa que 

em consequência disso que o senhor matara sua esposa. Esse é mais um dos 

poucos depoimentos, sendo de escravos que afirma saber que o que ali se passava 

e que nunca dissera nada. 

E pela segunda vez nesse processo, aparece uma mulher, essa como 

informante. Se apresenta como Fortunata (já referida pelo escravizado que depôs 

anteriormente), preta, de 33 anos, escrava do réu, natural da África. Conta que 

estando em seu quarto levando água quente para deitar-se, ouvira barulho no 

quarto de sua senhora e dirigiu-se até lá. No quarto viu a senhora que já estava de 

bruços e sem vida, e logo estava batendo a porta o parceiro Quissamá, e a 

informante foi abrir a porta a este que veio chamar seu parceiro pardo Antônio e 

juntos levantaram sua senhora do chão para a colocar na cama. 

Questionada quanto a relação de seus senhores, e se brigavam, respondeu 

que seu senhor tratava bem a sua senhora e que nunca os viu brigar. Quando 

perguntado como que o seu senhor tratando tão bem sua senhora a matou, a 

informante fala que sua senhora tinha “mal comportamento” com o senhor moço 

João Pinto e que muitas vezes ela, Fortunata, teria advertido sua senhora sobre o 

caso, e essa lhe respondia que se não tivesse relações com  José Pinto Ribeiro, 

este falaria mal dela. 

Quando perguntada como sabia que era verídico o fato de que sua senhora 

possuía relações ilícitas com João Ribeiro, disse que sabia “porque algumas vezes 

esse a obrigou a abrir a porta para que ele pudesse entrar” e é assim que termina 

esse último depoimento.  Mais um depoimento notável, de informações inéditas e 

propícias para possibilitar pensar agora, com mais propriedade o que Carolina podia 

estar passando quando tudo ocorreu. 

Fortunata acabou por incorporar ao julgamento uma informação pertinente 

que antes ninguém antes falara algo aproximado. Quando a informante diz ter 

advertido sua senhora quanto ao caso e que essa lhe respondera que tinha que 

fazer devido medo de retaliações, dessa forma, que José falasse mal dela, a vítima 

está expondo que está sentindo-se sendo ameaçada, e que ela não possui 

nenhuma outra escolha, sendo assim antes de seu marido estar sofrendo devido a 
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sua honra arruinada por sua esposa, antes disso, ela estava possivelmente 

sofrendo pela sua, ao se tornar mal falada pelo homem com quem possuía um caso 

ilícito. Esse relato ilustra uma das primeiras reflexões dessa análise, pensada ainda 

ao explorar o segundo testemunho do julgamento ao parecer que aquela relação, 

não era uma relação ilícita qualquer, devido a José apresentar um comportamento 

abusivo aparentemente, e segundo o testemunho. 

Além disso, é importante pensar na razão de essa ser a única dentre todos 

informantes e testemunhas, que trouxe essa declaração. É existente a possibilidade 

de que para não ser advertida novamente, a senhora tenha falado estar sendo 

ameaçada embora não tenha sido, provavelmente isso é pensável, partindo do 

pressuposto de que foi 1 em 13 depoimentos que falara isso. Entretanto é lógico 

refletir acerca de Fortunata sendo uma das duas únicas mulheres depoentes, 

poderia contribuir com informações que sabia simplesmente por ser mulher, salvo 

que a primeira mulher depoente e irmã da vítima pouco disse e o que disse não 

fazia muito sentido, o que possibilita pensar que talvez a irmã da vítima também 

soubesse do fato que Fortunata contara, mas que por algum motivo não pôde falar.  

É pensável que talvez a senhora tenha se sentido à vontade para falar sobre 

o que passava apenas com uma outra mulher, ainda mais sua escravizada, de 

quem talvez não se preocupasse com o julgamento devido a situação 

desprivilegiada ou até mesmo por proximidade.  

Dessa maneira se torna possível cogitar que a vítima que fora assassinada 

pelo marido não tenha sido violentada apenas no momento de sua morte, mas antes 

dela também, e por outro homem que não seu marido. 

Curioso também o fato desse relato não ter culminado em nenhuma nova 

questão que objetivasse explorar as novas informações que Fortunata trouxera, é 

como se ela tivesse relatado o mesmo que todos os outros. Isso nos ajuda a pensar 

que o interesse maior da polícia, no presente caso, era somente entregar o réu para 

a Justiça e concluir que o crime foi cometido. Detalhes da investigação que 

poderiam culpabilizar outros envolvidos ou ajudar a demonstrar de forma mais 

aprofundada sobre o cotidiano de Carolina, o quanto era ameaça ou não pelo primo 

do marido, as relações que possuía com vizinhos, a mobilidade que tinha no seu 

dia-a-dia, entre outros aspectos comum à vida das mulheres daquela época. Como 
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foi dito anteriormente, o trabalho com processos criminais torna-se bastante 

dificultoso por conta desses “silêncios” existentes nas fontes, sendo que uma leitura 

atenta nas entrelinhas dos autos é que podem ajudar a revelar alguns outros 

aspectos sociais para além do crime em si. 
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Capítulo 3 - Sentença e aspectos do julgamento 

Ao fim do julgamento, o júri é acionado para exercer sua função de tomar 

alguma decisão com relação ao réu. O promotor ambiciona provar que o réu 

cometeu o crime; que o réu cometeu o crime por motivos reprováveis; e ainda tenta 

provar que esse cometeu o crime em “superioridade se sexo, força e armas”, visto 

que dessa forma, a ofendida não teria como se defender. 

Ocorre a reunião do júri, sendo 12 escolhidos a partir de sorteio, e esses 12 

jurados consideram o réu culpado. Serão 9 desses 12, que votaram que o crime foi 

motivado por motivos frívolos e reprováveis. 11 dos 12 jurados votam que o crime 

foi cometido por “superioridade em sexo, força e arma”, deixando a vítima 

impossibilitada de se defender. E 10 desses 12, não reconhecem o crime como 

legítima defesa do réu, como esse tentou fazer parecer em seu depoimento final. 

Por fim, o réu é condenado há 12 anos de prisão, tendo esse no momento da 

escrita do documento aqui analisado, entrado com uma apelação, como 

mencionado no início da análise, isso mesmo tendo como agravante ter sido pego 

em flagrante e já ter sido votado contra legítima defesa. 

3.1 A honra masculina atingida 

A honra masculina está longe de ser um conceito atual. Como prática tornou 

vidas femininas difíceis e considerou ainda mais as mulheres como seres 

desclassificados e passíveis de violência. Além disso o exercício dessa prática vem 

de bastante tempo, perpassa várias gerações e até mesmo nos dias atuais nos 

deparamos com traços desse comportamento. Entretanto é com a emergência de 

uma história das mulheres e também de discussões de gênero, que essa “honra 

masculina” tem ganhado espaço para discussões na academia e em lugares de 

pesquisa de gênero, para finalmente ser pensada da maneira como ela realmente 

se apresenta: um dispositivo de pregação da moral e dos bons costumes segundo a 

Igreja e o Estado, munido de estratégias políticas e discursos jurídicos, sociais e 

cristãos, que possui objetivos como controle da sociedade e o estabelecimento dos 

papéis de gênero conforme o desejo de dominantes. E assim, o homem gozaria de 

uma vida de liberdade e privilégios, da qual a mulher é quem arca com as 

consequências. 
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Por vezes a honra masculina é refletida na pureza sexual da mulher, logo a 

honra é algo masculino, mas que cabe a mulher mantê-la intacta. Segundo Dória 

(1994), a mulher seria desprovida de honra no sentido mais preciso da palavra, isso 

porque a sua honra é como o retrato da honra masculina, que merecia mesmo ser 

denominada “virtude”, á que é sinônimo de pureza, a maior obrigação imposta a 

mulher pelo código masculino. De maneira que o comportamento de uma mulher 

deveria seguir um padrão rígido, já que suas ações, quando tomadas como 

negativas, não afetavam somente a elas, mas também ao seu pai ou marido. 

De acordo com Margarita Ramos (2012), é relacionado a esse vínculo da 

honra masculina com a pureza feminina, uma acentuada opressão histórica das 

mulheres, existente por muitos séculos. Dessa forma, a mulher passa por um 

processo ainda mais severo de anulação, silenciamento e inferiorização, visto que a 

honra de toda uma família dependia exclusivamente dela, e se fazia questão de 

torná-las cientes dessa responsabilidade. 

3.2 A legitimação dada pelo código 

Ainda segundo Margarita Ramos (2012), todo esse culto a essa “honra 

masculina” vinculado com o comportamento da mulher, se dá no período de 

colonização do Brasil, já que todo esse legado de honra no Brasil, é trazido pelos 

colonizadores portugueses, e não apenas em forma de cultura, como também 

perante sua legislação e como Ramos coloca muito bem: 

(...) o estudo da legislação do Brasil e do contexto histórico da construção 

da mulher em detrimento da honra masculina, através das transformações 

legislativas que disseram respeito à mulher, ao longo dos anos nos possibilita o 

entendimento de como os discursos jurídico e social, munidos de suas técnicas, 

produziram uma forma de pensar a mulher  como um sujeito inumano. Esse 

discurso, que é produtor de formas de verdade, cerceou e confinou as mulheres 

ao espaço de controle, da vigilância e da anulação. A legislação, portanto, através 

de suas estratégias, se propôs a definir as regras do jogo que inscreveram os 

procedimentos e os domínios do saber, ditando para as mulheres quanto para os 

homens os lugares cabíveis a cada um dentro da sociedade e do casamento. 

(RAMOS, 2012, p. 55) 

E é dessa forma que a honra acaba sendo usada como argumento em um 

discurso que apoia e incentiva a violência contra a mulher, tendo em vista que 
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objetiva uma inferiorização dessa e justifica a violência. Com esse discurso sendo 

firmado por anos, chega o momento em que a mulher é colocada como submissa, e 

por vezes, essas passam a pensar que esse é realmente seu papel. 

Segundo esses discursos, a mulher era submissa, e inferior, e de acordo com 

Margareth Ramos, se apresentava como uma propriedade do homem, fosse ele pai 

ou marido. Historicamente a mulher era objeto de pertencimento de um homem, e 

devia assegurar a honra desse, inicialmente e quando moça, de seu pai, 

conservando-se virgem e pura, e posteriormente zelando pela honra de seu marido 

mantendo-se fiel. Portanto, a reputação de uma moça e seu exemplar 

comportamento perante a sociedade era visto como um dos componentes da honra 

masculina que se possuía domínio, era como se aquele determinado homem a 

quem ela supostamente pertencia, tivesse sua masculinidade sendo afirmada. 

Além disso, outras grandes problematizações permeiam esse padrão de 

relação: Com os colonizadores vieram também as elites coloniais com suas 

tradições e crenças culturais, que de determinada forma acabam impostas a 

população no geral, dentre essas está a preocupação com os laços sanguíneos, 

vistos como de grande relevância para a elite. Portanto, já que é o meio de pelo 

qual, a herança é passada para a próxima geração e assim por diante, bem como a 

honra, igualmente herdada pelos seus descendentes, o que ampliava o efeito de 

uma desonra. Outra preocupação existente para com esses laços sanguíneos, era 

que de fato, esses fossem verdadeiros, por isso uma mulher possivelmente infiel era 

de extremo tormento, já que além de desonrar a família, ainda possuía o risco de 

conceber um filho ilegítimo, e como sem formas eficazes de reconhecer aquela 

criança como verdadeiro herdeiro ou não, provavelmente a dúvida seria igualmente 

motivo de desonra, dessa forma a necessidade de certeza de sua prole, justificava 

violência e controle dos corpos femininos. 

Ramos (2012) ainda irá refletir acerca da existência de dois tipos de honra: a 

primeira é a honra subjetiva e a segunda a honra objetiva. A honra subjetiva pode 

ser entendida na forma, pela qual a pessoas se enxerga, talvez como uma espécie 

de ideia de virtude ou caráter, entretanto essa muitas vezes, pode ser influenciada 

pelo segundo tipo de honra, que é a honra relacionada ao que os outros pensam de 
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determinado sujeito, afeição, admiração e respeito conquistados, sendo como uma 

honra pública, ou até mesmo uma concepção de moralidade.  

Com relação ao código criminal, é seguro afirmar mais uma vez que a 

participação feminina é pequena, bem como que, não é por estarem sendo 

mencionadas nesse que possuem muitos direitos sendo assegurados. O código 

criminal vigente durante o processo analisado anteriormente, data 1830 e é 

denominado como Código Criminal do Império do Brasil, segundo Geza Guedes 

(2014), esse possuía artigos específicos para as mulheres, fazendo dessas um ser 

jurídico diferenciado do homem dentro do direito e do código penal. Diferenciação 

resultada de diferenças sociais de gênero existentes nesse cenário, que são 

deixadas explícitas e pontuadas a partir da leitura do código. 

Esse código, fora o primeiro código penal do Brasil, é posterior às 

Ordenações Filipinas, ordenações que foram trazidas pela corte portuguesa, que 

construíram no país a imagem da “mulher honesta”, aquela que honra o seu marido 

e sua família. Essas ordenações consideravam a honra com um bem valioso a ser 

zelado, logo, sendo a mulher responsável, e se por ventura falhasse, era 

considerado como dano ou lesão, além de ofensa contra o Estado, e por isso, 

imorais e propensas a condenação. Esse código Filipino também tinha como 

tradição, julgar, mas não pelos crimes cometidos, e sim pela conduta dos sujeitos, e 

assim sendo uma mulher considerada imoral, como segundo o código não era difícil 

de atestar, essa estava condenada a um julgamento tendencioso. 

De acordo com informações trazidas por Margarita Ramos (2012), enquanto 

que o código criminal de 1830, tirava dos homens o direito de assassinar suas 

esposas, e nesse mesmo código o adultério era visto como um crime contra a 

segurança do Estado e segundo Margarita Ramos, a pena deveria ser a mesma 

para um homem adúltero, entretanto nesse caso, a relação ilícita  deveria ser 

comprovada com flagrante e deveria ser uma relação estável, visto que esse 

deveria ser entendido como algo passageiro, não era considerado crime, enquanto 

que se fosse uma mulher o sujeito adúltero, a simples suspeita e um documento que 

comprovassem o casamento, portanto o vínculo com a honra, poderia justificar o 

crime. 
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Outra grande diferenciação do código de 1830, é que mesmo que também 

carregue a discriminação na forma de julgar o adultério entre homens e mulheres, 

esse, iria trazer como inovação a legítima defesa como uma forma de não apenas 

justificar, mas também de legitimar os assassinatos de suas esposas ditas infiéis. Já 

que de acordo com o código não poderiam ser considerados crimes, atos motivados 

por necessidade, legítima defesa ou em cumprimento de dever. Sendo assim 

notável, que ao mesmo tempo que o código parecia buscar determinada igualdade 

entre gênero, ele também incentivava e legalizava mais uma vez a violência contra 

a mulher segundo Margarita Ramos (2012. P.63). 

3.3 A morte de Carolina como exemplo 

Em meio ao contexto da realidade de Carolina mencionada anteriormente, é 

perceptível a presença da honra masculina perpassando sua morte, isso porque ao 

longo do seu processo percebeu-se que a suspeita de adultério foi a motivação para 

o desfecho de sua história. Mais que isso, a preocupação do seu marido João de 

que esse teria efeito em sua honra e como esse sujeito matou sua esposa no 

objetivo de obter alguma justiça, transpareceu, portanto, que sua honra é mais 

valiosa que a vida de sua companheira.   

Ao que o documento indica, a senhora possuía um caso extraconjugal com o 

primo de seu marido, relação essa que pelo que mostra alguns testemunhos talvez 

nem fosse da vontade da vítima. Penso isso, pois nos depoimentos masculinos foi 

relatado uma postura estranha desse sujeito, explicitada ao ser contado fatos, como 

o de estar sempre por perto durante o dia ou a noite, rondando a casa da 

assassinada, bem como segundo a 6° testemunha, obrigando essa a essa abrir a 

porta quando desejava entrar, para se encontrar com a vítima. Além disso, também 

essa 6° testemunha chamada Fortunata coloca um ponto inédito, que é o fato de 

sua senhora ter lhe contado que se não possuísse relações ilícitas com o primo do 

marido, chamado José, esse falaria mal dessa. Cabe ao leitor do processo, apenas 

imaginar do que esse homem poderia falar mal a ponto de ela acabar por fazer o 

que lhe era mandado em troca do silêncio de José, já que o processo nada 

aprofunda a questão mesmo após esse relato manifestar tão fortemente esse outro 

lado do adultério. 



   
 

  44 
 

Além disso é pensável, a ausência desse sujeito tão importante para o 

desfecho da vida dessa mulher, e tão citado por absolutamente todas as 

testemunhas ao longo do processo, ele é citado constantemente e todos 

consideram que seu caso com Carolina foi a motivação do réu. Um ou outro 

parecem até justificar e dizer que a morte de Carolina foi consequência da desonra 

que ela causou ao marido. Entretanto, um caso não pode acontecer entre uma única 

pessoa, então por que razão José, como um participante ativo do julgamento, um 

depoente por exemplo, não participa, se apresenta como algo curioso. Entretanto ao 

pensarmos o contexto em que esses personagens viviam, é possível perceber 

alguma lógica dessa ausência, já que o envolvimento desse é puramente 

secundário, visto que não era do comportamento desse que qualquer honra era 

dependente, nem mesmo a própria. Portanto, esse de forma alguma poderia ser 

responsabilizado por quaisquer que fossem seus atos. 

Pode impressionar até mesmo, por razão de que, quando seu 

comportamento possibilitasse ser pensado como uma problemática, como um 

homem que cobiçasse e abusasse de uma mulher casada, a ameaçando e tirando 

proveito disso, ele não é. Provavelmente, para que a defesa do réu fosse plausível, 

pois o assassinato em defesa da honra já fora cometido, após o importante seria 

apenas reforçar a culpa possuinte por essa vítima, tornando-a passível de violência. 

É relevante também refletir acerca do resultado desse julgamento, isso 

porque, apesar de todo o contexto social e cultural, e as leis voltadas para os 

sujeitos dominantes, o resultado do processo é inegavelmente satisfatório. Ao longo 

do processo, o réu tenta acionar legítima defesa, tanto por questão de honra 

masculina lesada, como também de forma mais concreta e física, que é quando ele 

alega que a vítima teria pego uma arma para usar contra ele, durante a discussão, o 

que parece não ser considerado pelo júri, embora as tentativas notáveis do 

interrogador de culpabilizar das formas possíveis a vítima. Quando feitas as 

perguntas é palpável a linha que o interrogador segue, ao questionar sempre as 

mesmas coisas para os depoentes, e com tendência a reafirmar a existência da 

ação do adultério, bem como o conhecimento de todos vizinhos, testemunhas e 

informantes sobre esse fato, aparentemente ratificando a alegação de legítima 

defesa. 
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Dessa forma, o julgamento resultando em condenação de 12 anos ao réu e 

marido de Carolina, vai contra todo o esperado desse contexto, e pode ser 

considerado um processo singular. O júri que é sem exceção composto por homens 

votou contra a legítima defesa e a favor de que o crime foi cometido em 

superioridade de sexo, força e armas, o que pode ser entendido como uma espécie 

de “covardia” e que o crime fora cometido por motivos frívolos. Ainda mais nesse 

momento da história, visto que segundo os estudos do código penal, o adultério 

cometido por Carolina poderia ter justificado o assassinato dessa, dado que nem 

mesmo necessitava de confirmações e nesse caso o réu ainda tinha o dano de sua 

honra pública como argumento.  

Portanto, embora a vida de mais uma mulher tenha se esvaído pelas mãos 

de seu marido e agressor, e isso não tenha mais volta, a pena significou que o ato 

não ficou impune, forma da qual o sistema tratava de manter muitos desses crimes 

contra a mulher. É possível atribuir essa condenação à fatos como o réu ter sido 

pego em flagrante, se entregado, bem como confessado o crime, entretanto 

algumas vezes em casos semelhantes ao nesse trabalho analisado, o resultado não 

é o mesmo, e por isso a atribuição de culpa a João pelo assassinato de sua esposa 

Carolina é de grande importância na história das mulheres, sendo tratada como 

referência como de fato, deve ser vista. 
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Considerações Finais 

O processo crime se apresenta como fonte histórica rica em informações 

raras, visto que o documento reafirma e destaca grupos desprivilegiados que pouco 

aparecem em fontes mais tradicionais, como fontes administrativas, políticas e 

militares, que eram as únicas validadas perante a historiografia, até o interesse da 

história deixar de ser apenas em reis e batalhas, e a essa passar a focar mais nos 

cotidianos das pessoas. Embora receba críticas, isso porque devido seu viés 

judiciário apresentaria apenas sujeitos marginalizados, como se falassem apenas de 

condenados e criminosos, também se defende que seja mais adequado o uso dessa 

fonte para falar de dados criminais do que de pessoas no geral. Entretanto, muitos 

historiadores discordam e é perceptível a partir do processo analisado, que mesmo 

com o viés judiciário, e a fonte apresentando personagens envolvidos com crimes, 

essa possibilita levar o leitor para o contexto de diversos participantes do julgamento 

e mais que isso mostram o quanto os desprivilegiados aparecem no seu cotidiano, 

demostrando sua vulnerabilidade e sua existência, pouco exploradas por outros 

tipos de registros. 

Dentro desse contexto de vulnerabilidade, e de invisibilidade é que as 

mulheres têm a sua história relativamente negada, ou pelo menos seus 

protagonismos invisibilizados, tornando sua história repleta de lacunas e dúvidas, 

possuindo como consequência a ênfase aos feitos de homens, assim como sua 

superiorização em relação a elas. Dessa maneira, que se apresentam as 

problemáticas das relações de gênero, como uma espécie de dispositivo de controle 

que visa a distinção de homens e de mulheres e como esse devem se portar 

perante a sociedade, apenas a partir do sexo, ignorando qualquer outro aspecto. 

Com o processo analisado, se tornou notável o contexto em que mulheres 

estavam inseridas, tornando-se propriedades de seus maridos e tratadas como 

subumanas passíveis de violência visto que não passavam de um ser inferior e que 

a esse pertenciam. O caso nos tornou cientes de que por vezes, a honra masculina 

valia mais que a vida de uma mulher, embora que no processo analisado, 

aparentemente tenha sido apenas para o marido da vítima e réu, já que esse foi 

condenado. E ainda possibilitou a reflexão de que mulheres apenas por serem 
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mulheres sofrem de inúmeros abusos e desde muito tempo são culpabilizadas por 

muita gente pelo ocorrido. 

E mais que isso, o processo conta a história de uma mulher casada, que 

possivelmente por ser ameaçada e perseguida possuía um caso com o primo do 

réu. Vizinhos e pessoas próximas acreditavam que essa era infiel ao seu marido, 

embora vissem o amante sempre rondando a casa. Encaravam isso como 

demonstração de que o caso era sério e nada passageiro, e que portanto, a mulher 

não possuía respeito por seu marido, embora em um depoimento tenha sido falado 

que a vítima dizia ser ameaçada pelo homem com quem tinha um caso, e 

aparentemente se não obedecesse esse homem teria sua reputação destruída.  

Os que sabiam dessa relação ilícita muito comentavam e a notícia se 

espalhava, até que finalmente chegara aos ouvidos do marido, tendo esse encarado 

sua honra pública como destruída. Ele a princípio não fez nada, mas em um dia viu 

o homem com quem ouvira que sua mulher andava, pulando a janela de sua casa, 

sem nem mesmo identificar ao certo e nem pegar sua esposa em flagrante, entrou 

na casa para confrontá-la, alucinado com o pouco que ela lhe dissera, o homem 

tomou mão de um punhal com o qual matou sua esposa. Assim, essa mulher é 

morta pelo seu marido por supostamente ter atingido a honra masculina, como 

certamente muitas mulheres morreram antes dessa, e também depois. 
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APERS. Processo n. 650, maço 16, ano 1863, Cartório do Cível e Crime, 

Pelotas (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul). 
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