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RESUMO 

 

Este estudo investiga a noção de violência contra mulher em Feira de Santana no 
contexto da circulação de idéias de civilização e progresso no início do século XX. 
Também, analisa de que forma se estabeleciam as relações de gênero no referido 
contexto, e a construção social do ideal de conduta feminino e masculino, observando 
como o rompimento do comportamento esperado se associava à violência de gênero.O 
presente trabalho resulta de pesquisas realizadas no Centro de Documentação (CEDOC) 
da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), onde se encontram guardados 
processos crimes referentes a casos de violência contra mulher.  O processo foco do 
trabalho tem como personagens membros da família Fróes da Motta, uma das mais 
ilustres e ricas de Feira de Santana. O processo também chama atenção por ser o único 
que envolve uma mulher de elite em contendas de violência doméstica; e ainda, por 
desconstruir a idéia de que mulheres de seguimentos dominantes não se rebelavam 
contra os padrões de comportamento considerados adequados. 

Palavras-chaves: gênero; honra; violência; modernização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ABSTRACT 

 

This study investigates the concept of violence against women in Feira de 
Santana in the circulation of ideas of civilization and progress at the beginning of the 
twentieth century. It also examines how they were set for gender relations in that 
context, and social construction of the ideal of female and male behavior, observing 
how the disruption of the expected behavior is linked to the violence of gender. This 
work results from research performed at the Center for Documentation (CEDOC) State 
University of Feira de Santana (UEFS), where stored procedures are crimes relating to 
cases of violence against women. The process focus of work has characters such as 
family members Fróes da Motta, one of the most illustrious and wealthy of Feira de 
Santana. The process also drew attention for being the only one that involves a woman 
in the elite of domestic violence disputes, and yet, by deconstructing the idea that 
women are not to follow dominant rebelled against the standards of behavior are 
appropriate.  

 

Key-words: gender; honor; violence; modernization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Foi fundamental o rompimento com o pensamento positivista para que as 

mulheres fossem introduzidas como objeto histórico, já que a ausência da mulher na 

produção historiográfica se deveu, sobretudo, ao silêncio da escola positivista em 

relação ao sujeito feminino. O conhecimento histórico produzido pelos positivistas 

privilegiava os atos dos grandes homens, grandes acontecimentos e fatos políticos. 

Utilizaram-se apenas de documentos oficiais como fontes, isso contribui para que as 

mulheres fossem excluídas do discurso historiográfico, já que estas não apareciam neste 

tipo de documentação. 

 

“A história positivista, a partir dos fins do século XIX, provocava uma reação 
na temática da inserção social das mulheres, em função dos seus exclusivos 
interesses pela história política. Privilegiaram-se, a fonte administrativa, 
diplomática e militar, nas quais as mulheres pouco apareciam” 1 . 

 

A emergência de novas posturas teórico-metodológicas, surgidas nas primeiras 

décadas do século XX, assumida pelos membros da Escola dos Annales, foi decisiva 

para o rompimento com pensamento positivista, introduzindo concepções novas e 

diversificadas concernentes a temas pouco abordados pela historiografia. Embora a 

Escola dos Annales não tenha inserido de imediato as mulheres como objeto de estudo, 

contribui para que isto acontecesse posteriormente. 

A Escola dos Annales apresenta objetos de estudo e temáticas inéditos a serem 

pesquisados, visando chamar atenção para uma história preocupada com o cotidiano e 

também com as dimensões sociais, que focaliza o coletivo, a diversidade de grupos 

sociais. Esse perfil da “Nova História” foi de fundamental importância para a inclusão 

das mulheres como objeto de estudo. 

 

“A existência do campo relativamente novo da história social proporcionou 

                                                
1 CASTRO, Hebe. História Social. IN: Cardoso, Ciro e VAINFAS, Ronaldo (orgs). Domínios da 

História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro. Ed. Campus, 1997. P.276. 
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um importante veículo para a história das mulheres; a associação de um novo 
tópico com um novo conjunto de abordagens enfatizou a reivindicação da 
importância, ou pelo menos, a legitimidade do estudo das mulheres”2. 

 

Ressalta-se ainda a influência dos movimentos feministas, da década de 1970, 

que através de suas mobilizações reivindicaram a introdução das mulheres como objeto 

de estudo na historiografia. 

 

“A emergência da história das mulheres como um campo de estudo 
acompanhou as campanhas feministas para a melhoria das condições 
profissionais e envolveu a expansão dos limites da história” 3 . 

 

Os estudos sobre as relações de gênero aumentaram os limites da História no 

sentido de contribuírem com temas inéditos e variados a serem pesquisadas dentro da 

disciplina, entre as novas temáticas pesquisadas está a da violência contra mulher. A 

violência contra mulher constitui-se um fenômeno freqüente na vida de pessoas de 

diferentes categorias sociais e apresenta implicações significativas nas sociedades, onde 

tal problema ocorre. Considera-se que a violência contra mulher assume singularidades 

e peculiaridades que variam no tempo e no espaço e quando historicizada revela 

situações do cotidiano valiosas para se compreender de que forma se estabeleciam as 

relações sociais de gênero em uma sociedade. 

Objetivamos neste trabalho analisar a noção de violência para a sociedade 

feirense no início do século XX. O contato com os processos crimes do Centro de 

Documentação e Pesquisa (CEDOC) da Universidade Estadual de Feira de Santana foi 

decisivo para que se elegesse apenas um processo crime à ser analisado na realização 

deste estudo. A decisão de selecionar apenas um documento nesta pesquisa foi 

decorrente da verificação de uma série de questões elucidativas das relações entre 

homens e mulheres em situação de violência, abordadas no único processo crime 

analisado. 

Partindo da perspectiva da micro-história exploramos exaustivamente, no 

                                                
2 SCOTT, Joan. História das Mulheres . In : BURKE, Peter (org). A Escrita da História : Novas 

Perspectivas. São Paulo: Unesp, 1992.p.81. 
3 SCOTT, op cit, 1992. 
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processo que envolveu Agostinho Froés da Motta (agressor) e Almerinda de Almeida 

Motta (vítima), detalhes do cotidiano experenciado pelos referidos sujeitos, que se 

fossem analisados de outra forma seriam imperceptíveis ou desconsiderados, e a partir 

disso entender a sociedade na qual os indivíduos estavam inseridos. Neste sentido 

minha proposta de trabalho se aproxima da abordagem de Carlo Ginzburg, ao investigar 

um indivíduo singular como Menocchio circunscrito em uma determinada sociedade, 

com a intenção de compreender esta a partir daquele4. Para Ginzburg, cada processo 

criminal revela uma história particular, mas a observação do particular e dos 

pormenores pode ser de grande validade o que passa numa determinada época da 

história5 . 

A escolha de processos crimes como fontes para esta pesquisa se deu pelo 

motivo de estes tratarem diretamente do tema proposto, sendo eles fontes riquíssimas de 

informações acerca do objeto de pesquisa, a mulher, em suas relações sociais bem como 

dão um parecer do contexto histórico em que os sujeitos estão inseridos pois 

 

“Os processos crimes e civis são fontes igualmente abundantes e dão voz 
a todos os segmentos sociais ... A convocação de testemunhos, sobretudo 
nos casos de crimes de morte, de agressões físicas e de delitos, permite 
recuperar as relações de vizinhança, as redes de sociabilidade, as rixas, 
emfim os pequenos atos cotidianos da popolação passadas”6.  

 

No que se refere ao uso de processos crimes como fonte consideramos estes 

ideais quando se tem como objeto de pesquisa as mulheres, principalmente pelo fato de 

que elas foram silenciadas na maioria dos outros tipos de fontes. Não se pode ignorar, 

porém, que esses processos apresentam uma visão masculina dos fatos 

“O processo ... traz estampada a marca de uma visão masculina, comum a 
toda sociedade ... e o corpo de jurados ... constituídos por homens, a quem 
cabe investigar e julgar delitos praticados por gente do sexo masculino 
cujas vítimas são, em sua imensa maioria, mulheres”7. 

                                                
4 GINZBURG, Carlo. O queijo e os Vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela 
inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
5 Idem ibidem.  
6 BACELLAR, Carlos. Uso e mau uso dos arquivos. In: PINSKI, Carla Bassanezi (org.) Fontes 
Históricas. São Paulo, Contexto, 2005. p. 35 
7  FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880 – 1924). São Paulo, 

2001.p. 206. 
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Assim a leitura de processos crimes deve ser feita com algumas precauções uma 

vez que nos baseamos em depoimentos registrados pelos escrivães da justiça que podem 

dispensar da escrita sugestões e inferências dos depoentes, além de nos deparamos com 

uma linguagem técnica que pode distorcer os testemunhos originais. Até mesmo os 

depoentes podem dar falso testemunho ou ocultar informações cruciais no julgamento 

dos casos. 

 Os processos crimes constituem-se em excelentes fontes de pesquisa, 

considerando-se que abrangem detalhes importantes fundamentais à pesquisa do 

historiador tais como: ordem social dos sujeitos envolvidos, sexo, cor, profissão e assim 

por diante. O historiador atenta para estas questões visando analisar as relações sociais 

envolvidas no crime. 

O caso envolvendo Agostinho Froés da Motta e Almerinda de Almeida Motta 

ocorreu no contexto da instauração da Primeira República, momento das transformações 

estruturais e sociais no início do século XX, que visavam dar ao Brasil status de país 

moderno. Essa época constitui-se num momento oportuno para estudar as relações de 

gênero, uma vez que foi marcado pela emergência de novas formas de sociabilidade, 

inclusive para os sujeitos femininos.  Considera-se neste trabalho, que a violência de 

gênero no período em análise é um reflexo da redefinição de papéis sociais e sexuais 

ocorridos com o advento da instauração de uma nova ordem permeada por pretensos 

ideais de modernização. O contato com diversos processos crimes evidenciou que a 

violência contra mulher estava associada às transformações nos padrões de 

comportamento femininos e possibilitou perceber de que forma se representava o ideal 

de feminilidade e masculinidade no contexto da Primeira República.  

Almerinda de Almeida Motta e Augusto Froés da Motta pertenciam a uma das 

famílias mais “ilustres” de Feira de Santana, referendada pela atuação política e social 

na cidade. Ressaltar a condição social dos envolvidos no caso analisado é importante, 

pois, traz um dado importante que foi levado em consideração na escolha do processo 

estudado. Os sujeitos pertenciam a elite feirense do período, sobre os quais se delegava 

a missão de guardiã dos valores morais adequados para manter a ordem social, para as 

mulheres o peso dessa responsabilidade ainda era maior. O fato é que Almerinda, apesar 

de pertencer ao segmento dominante não se enquadrava nos padrões de comportamento 

determinados socialmente para mulheres, já que, supostamente, cometeu adultério, 
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rompendo assim com as normas de conduta aderidas pela maioria das mulheres de elite, 

dado que nos faz rever o pensamento de que todas as mulheres das categorias sociais 

mais elevadas internalizaram sem conflitos o ideal de submissão e recato. 

Sabendo da traição de sua esposa, Agostinho Fróes da Motta agride-a 

gravemente e alega a defesa de sua honra como justificativa para o crime. Assim o caso  

analisado ao mesmo tempo em que nos coloca a par das construções sociais acerca do 

ideal de comportamento feminino e nos revela de que forma se definia a masculinidade 

no período em análise. 

Além de analisar a noção de violência para os sujeitos presentes no processo 

crime em questão, busca-se observar por meio desses sujeitos como a sociedade feirense 

do início do século XX percebia a violência contra mulher, identificando de que forma 

se estabeleciam as relações e os conflitos de gênero. 

Este trabalho está estruturalmente dividido em três capítulos. Cada um deles está 

subdividido em breves subtítulos, que uma vez integrados tentam dar conta de 

esclarecer a relação entre violência contra mulher, ideais de comportamento para 

homens e mulheres no contexto das primeiras décadas do século XX. 

O primeiro capítulo apresenta uma discussão sobre o conceito de gênero bem 

como o uso deste como categoria útil de análise no campo da História. Discutiu-se 

também sobre as principais correntes teóricas elaboradas para interpretar o fenômeno da 

violência contra mulher.  

No segundo capítulo buscou-se, inicialmente, contextualizar o caso que 

envolveu Agostinho Froés da Motta e Almerinda de Almeida Motta, foram apresentados 

detalhes do caso, abordando o lugar social no qual estavam inseridos todos os sujeitos 

presentes no processo crime estudado. Em seguida discute-se sobre as normas e padrões 

de comportamento estabelecidos para homens e mulheres no período analisado e até que 

ponto as mulheres internalizaram as normas de comportamento que lhes eram ditadas, e 

ainda de que forma à resistência feminina a adequação dos padrões sociais de conduta 

se associava a violência contra mulher. 

O terceiro e último capítulo trata de compreender como a sociedade feirense 

construiu o ideal de masculinidade no início do século XX e como a construção da 
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identidade masculina estava associada à violência contra mulher. Para tanto buscou-se 

analisar detalhadamente cada depoimento, do acusado e das testemunhas convocadas 

para averiguações sobre os acontecimentos que provocaram os ferimentos em 

Almerinda de Almeida Motta. Além disso, nesse capítulo são discutidas as especulativas 

jurídicas concernentes ao crime de violência contra mulher, abordando o tratamento 

dado pela justiça a este tipo de crime, para maior compreensão do discurso dos juristas 

apresentamos uma breve explanação do Código Penal de 1890 a partir do qual eram 

julgados os crimes, visando perceber a concepção de violência contra mulher não 

apenas para os membros do judiciário de Feira de Santana no início da Primeira 

República, mas a partir deles compreender de que forma eram tratados o crime de 

violência contra mulher pela justiça num contexto mais amplo. 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – GÊNERO E VIOLÊNCIA EM DEBATE 

 

A violência contra mulher tem sido vastamente noticiada pela mídia. 

Diariamente inúmeras mulheres são retratadas em situação de maus tratos, estrupo, 

assédio, e abuso sexual, tendo como cenário espaços para além do ambiente doméstico. 

Não por outro motivo, esse tema tornou-se problema de diversos estudos da história, 

antropologia, sociologia abordando o fenômeno a partir de estatísticas, oriundas de 

atendimentos médicos e psicológicos, de denúncias em delegacias e orgãos 

especializados, dentre outros. 

A introdução do gênero como categoria útil de análise histórica contribuiu para 

historicizar a dinâmica da relação entre homens e mulheres envolvidos no fenômeno da 

violência. Os estudos sobre da violência a partir da categoria gênero permite 

compreendê-la como fenômeno atrelado a representação de papéis socialmente 

construidos para homens e mulheres em determinado grupo, tempo e contexto. Sendo o 

gênero o instrumento de obeservação da dinâmica das relações entre homens e mulheres 

em situação de violência, faz-se nescessário, antes de apresentar as principais correntes 

teóricas que discutem a violência contra mulher, compreender  o conceito dessa 

categoria.    

Nem todas as palavras de "gênero" masculino e feminino possuem sexo é o 

caso da palavra mesa em português8. Quando analisada gramaticalmente mesa é um 

substantivo, singular feminino, um ser inanimado sem sexo. Isso indica que mesmo sem 

possuir sexo, o substantivo mesa possui gênero. Baseando-se nesse argumento os 

movimentos feministas dos anos 80 utilizaram a palavra gênero para substituir  "sexo”, 

essa era uma forma de indicar que as diferenças comportamentais entre homens e 

mulheres não está atrelada ao sexo, ao biológico, as diferenças sexuais, mas pelo 

gênero, ou seja, por construções sociais e por isso ligados as cultura. Desta forma o 

termo gênero “ indicava uma rejeição do determinismo biológico implícito no uso de 

termos como sexo ou diferença sexual”9.  

                                                
8 O uso da palavra gênero quando analisada gramaticalmente, se refere as expressões masculino ou 
feminino. 
9 SCOOT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade. U.2, n. 2 (jun 
1995). Porto Alegre: UFRS. Faculdade de Educação, 1995..p. 72. 
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A introdução da palavra gênero nos debates feministas, porém, não se deu de 

forma imediata como indica Joana Maria Pedro “o caminho utilizado pelos historiadores 

que hoje utilizam gênero como uma categoria de análise histórica, passou pela história 

das mulheres e pela história social10. 

O movimento feminista viveu fases peculiares no desenvimento e condução da 

implantação dos estudos de gênero na academia. A primeira onda do movimento 

feminista ocorreu no final do século XIX, e apresentou como característica principal as 

revindicações por maior participação na política, no mercado de trabalho, melhor 

remuneração e condições do trabalho feminino . A  segunda fase do movimento feminista 

irá conduzir os estudos sobre as mulheres para academia. Neste momento: 

 

“ ... as ativistas feministas reivindicavam uma história que estabelecesse 
heroínas, prova da atuação das mulheres,e também explicações sobre a 
opressão e inspiração para ação. Foi dito que as feministas academicas 
responderam ao chamado de sua história e dirigiram sua erudição para 
atividade política mais ampla; no início houve uma conexão direta entre 
política e intelectualide”.11 

 

Fica evidente a preocupacão das feministas em inserir as mulheres como objeto 

da História. Falando sobre a importância da atuação das feministas neste processo, 

Michelet Perrot diz que a introdução das mulheres como sujeitos na historiografia teve 

como “ fator decisivo ... o próprio movimento de mulheres”12.  

Joan Scoot  em seu  artigo, História das Mulheres,  discute o movimento  

feminista dos Estados Unidos em 1960, destacando o caráter e importância da militância 

feminina nas reivindicações por maiores direitos civis e político para mulheres.  A 

autora afirma: 

 

“No processo, o feminismo assumiu e criou uma identidade coletiva de 
mulheres, indivíduos  do sexo feminino com um interesse compartilhado 

                                                
10 PEDRO, Joana. " Relações de Gênero na Pesquisa Histórica. In: Revista Catarinense de História. 
Santa Catarina, Terceiro Milênio, n.2, 1994.p. 35 
11 SCOTT  op cit. 1992, p. 64. 
12 PERROT, Michelle. Escrever Uma História Das Mulheres: relato de uma experiência". In: 

Cadernos Pagu: fazendo história das mulheres. Campinas (4) 1995, p. 17 
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no fim da subordinação, da invisibilidade e da impotência, criando 
igualdade e ganhando um controle sobre seus corpos e sobre suas 
vidas”13.  

 

Na academia, as intelectuais também lutavam por mais espaço e visibilidade 

como também questionavam a ausência das mulheres na historiografia.  É a tentativa de 

inserção das mulheres como sujeito e objeto da historiografia 

 

“ A nova identidade coletiva das mulheres na academia anunciava uma 
experiência compartilhada de discriminação baseada na diferenciação 
sexual e também admitia que as historiadoras, como um grupo, tinham 
necessidades e interesses particulares que não poderiam ser subordinados 
à categoria geral dos historiadores. Sugerindo que as historiadoras  eram 
diferentes dos historiadores, e que seu sexo influenciava suas 
oportunidades profissionais, as feministas disputavam os termos 
universais e unitários que em geral designavam os profissionais e 
lançavam a acusação de que eles a haviam politizado previamrente 
organizações não políticas”14. 

 

É neste sentido que Joan Scoot argumenta que o fazer historiografico e a ação 

política estiveram em parceria, uma vez que a inserção das mulheres como objeto de 

estudo na historiografia se deu mediante intensas lutas dentro do espaço acadêmico. 

Peter Novick salienta que os estudos sobre mulheres receberam resistência de 

historiadores que se recusavam a perceber a ausência das mulheres na história. 

  

“Para os historadores profissionais do século vinte, a história é o 
conhecimento do passado obtido por meio de investigação desinteressada 
e imparcial (o interesse e a parcialidade são a antítese do 
profissionalismo) e universalmente disponível para quem quer que tenha 
dominado os procedimentos científicos requeridos”15.   

                  

É nesse contexto que se iniciará uma história das mulheres. Num primeiro 

momento  estará voltada para negação do sujeito universal, representado pelos   sujeitos 

masculinos16. Essa perspectiva separatista,  considerava ao sujeitos femininos como 

                                                
13 SCOOT,  op cit.1992,p. 68 
14 SCOOT, op cit. 1992, p. 69 
15 APUD. Scoot, op cit. 1992, p. 71 
16 Essa era uma forma de negar o homem e dar visibilidade as mulheres. 
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uma categoria social fixa, que possuia identidade comum "eram identificadas como 

"Mulher e passavam a ser pensadas como submetidas ao sexo masculino sendo, 

portanto, alvos da mesma foma de opressão"17. Nos estudos sobre as experiências 

femininas na história vigorou a tendência de se fazer um discurso miserabilista de 

opressão, dominação masculina, humilhação. Essa leitura  transformou a história das 

mulheres em um gueto na academia, uma história suplementar. 

Esta postura rotulou o movimento de mulheres de essencialista, pois ainda 

considerava  o sexo a base ou diferença entre homens e mulheres. Além de não dar 

conta de perceber a diversidade de experiência vivida por diferentes mulheres, assim  

 

“Mulheres negras, índias, mestiças, pobres, trabalhadoras, muitas delas 
feministas, reivindicavam uma “ diferença” - dentro da diferença. Ou seja 
a categoria “mulher”, que constituia uma identidade diferenciada da de 
“homem”, não era suficiente para explicá-las. Elas não consideravam,  
que as reivindicações, as incluíam18.  

 

Foi buscando superar o problema da homogeinização que as feministas 

passaram a utilizar a categoria "mulheres" para abarcar a diversidade de experiências 

vividas por aquele grupo. Porém, esses trabalhos apresentavam uma abordagem muito 

descritiva “ sem interpretar, explicar ou atribuir causalidade”19. O uso do termo gênero 

pelas feministas na década de 1980 objetivava superar as generalizações no estudo 

sobre as mulheres. A categoria gênero se refere a um estudo sobre mulheres e/ou de 

homens, permitindo analisar suas  relações  socialmente construídas. Sendo assim a 

utilização da categoria gênero rejeita qualquer determinação biológica para explicar  ou 

diferenciar as relações entre os sexos .  Sobre isso Joan Scoot afirma: 

“ O gênero é um elemento constitutivo de relações baseadas nas 
diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma primária de 
dar significado as relações de poder. As mudanças na organização das 
relações sociais correspondem sempre as mudanças nas representações de 
poder, mas a mudança não é unidirecional "20. 

 
                                                
17 PEDRO, Joana Maria. Traduzindo o Debate: o uso da categoria gênero na pesquisa histórica.In; 
História, v. 24 n. 1. São Paulo. 2005, p.81 
18 Idem ibidem, p. 82. 
19 SCOOT, op cit. 1995, p. 74 
20 Idem ibidem p.86. 
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Essa categoria é de utilidade para se estudar a violência contra mulher, uma vez 

que nesse fenômeno o objeto de estudo são as relações socialmente determinadas entre 

homens e mulheres e que estão atreladas a condição de gênero que cada um ocupa.  

Segundo os presupostos da teoria de Scoot na análise das relações entre os 

sexos o papel do historiador é colocar no tempo e no espaço essas relações rejeitando as 

definições fixas sobre os papéis determinados para homens e mulheres21. Neste sentido,  

a análise “deve incluir uma concepção de política bem como uma referência às 

instituções e a organização social”22.  O historiador deve se concentrar em investigar a 

natureza da doutrina que reje as relações entre os sexos e se estas são  de cunho 

religioso, educacional, político ou jurídico as quais “tomam a forma típica de uma 

oposição binária fixa, que afirma de maneira categórica e inequívoca o significado do 

homem e da mulher, do masculino e do feminino”23. É necessario analisar de que forma 

as identidades de gênero  foram construídas, uma vez que as imposições sobre ser 

homem ou mulher constroem nos agentes sociais identidades de genêro que vão ditar os 

seus comportamentos. 

Outro aspecto da teoria de Scoot é a ligação entre gênero e poder. De acordo 

com a autora, as relacões de gênero são intencionalmente construídas e determinadas. 

Pierre Bourdieu, escrevendo sobre a "di- visão do mundo”, argumenta que “ás 

diferenças biológicas, e, notadamente, àquelas que se referem à divisão do trabalho de 

procriação e de reprodução, operam como  a mais fundada das ilusões coletivas. 

Estabelecidos como um conjunto objetivo de referências, os conceitos de gênero 

estruturam a percepção e a organização concreta e simbólica de toda vida social”24.  De 

acordo com essa leitura, as diferenças sexuais  são as primeiras a definir as relações de 

poder, a determinar o acesso diferencial aos recursos materiais e simbólicos. Gênero é 

quem estrutura e define as relações socais, assim como as categorias raça e classe, as 

quais devem ser analisadas em conjunto. 

Ao abodar a categoria gênero faz-se referências ao poder, entendendo que este 

não está centralizado ou engessado em um polo, e sim disseminado. Considera-se que 

                                                
21 Para a autora cada sociedade, em determinados periodos têm uma forma de conceber normas de 
comportamento. 
22 Idem , p. 86. 
23 Idem ibidem p. 86 
24 APUD idem ibidem p. 88 
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no cotidiano existe relações sociais entre homens e mulheres, que não são destituidas de 

poder,  sendo este exercido tanto pelos sujeitos masculinos, quanto femininos. Assim, a 

análise da violência deve observar a dinâmica da relação entre homens e mulheres 

envolvidos em tal fenômeno, para evitar jugamentos universais que sempre colocam as 

mulheres em situação de violência como vítimas.  

  

Analisando categorias 

 

As correntes teóricas  referentes ao estudo da violência contra mulher se 

contituem em três. A teoria desenvolvida por Heleieth Saffioti considera a violência 

contra mulher como expressão do patriarcado, historicamente vitimada pelo controle 

social. 

Saffiotti analisa o espancamento de mulheres mediante a categoria "violência 

de gênero". Esta categoria abrange vítimas como mulheres, crianças e adolescentes de 

ambos os sexos. Sendo que todos são oprimidas por um algoz comum - o homem 

adulto. Refletindo sobre casos específicos de violência, que envolvem homens e 

mulheres, a autora infere que as ùltimas são vítmas em potencial das normas sociais; 

sofrem em  um sistema patriarcal  que socializa o homem para dominar e a mulher para 

obedecer 

 

"... os homens detém o poder de determinar a conduta das categorias 
sociais nomeadas, recebendo autorização ou pelo menos, tolerância da 
sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio"25. 

Ao cunhar a expressão "violência de gênero" para caracteriar a violência contra 

mulher, Saffioti chama atenção para o fato de se considerar as especificidades existentes 

dentro desta categoria: a violência doméstica e a violência intrafamiliar. Segundo 

Saffioti a violência doméstica atinge todos os sujeitos presente no espaço físico do 

domicílio, inclindo as empregadas. Enquanto a violência intrafamiliar recai sobre todos 

os membros da familia nuclear ou extensa. 

                                                
25 SAFFIOTI, H. E.  Contribuição feminista para o estudo da violência de gênero.Cadernos Pagu: 
Desdobramentos do feminismo(16) 2001. p. 115. 
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Saffioti entende a violência de gênero dentro de uma lógica marcada pela 

existência de polos opostos e assimétricos, caracterizado pela lógica dominação-

exploração, sendo que os homens estão numa posição superior - de dominador, e as 

mulheres numa posição inferior - de exploradas. Para Saffioti as mulheres são sempre 

vítimas do fenômeno da violência, uma vez que não possuem um projeto de dominação-

exploração do homem.  

As definição de poder da forma como se apresenta na sociedade, caracterizada 

pelas diferenças de gênero, foi internalizada pelas mulheres de modo que essas são 

vítimas deste estado de coisas. Na concepção de Saffioti a dominação masculina 

aparece como algo dado, não precisa de justificação,  já estando legitimada. A autora 

comunga com a idéia de Pierre Bourdieu quando percebe a dominação masculina  como 

uma forma de violência 

 

" A violência simbólica institui-se por meio da adesão que o dominado 
não pode deixar de conceder  ao dominador ( logo, à dominação), uma 
vez que ele não dispõe para pensá-lo ou pensar em si próprio, ou melhor, 
para pensar sua relação com ele, senão de instrumentos de conhecimentos 
que ambos têm em comum e que não sendo senão de instrumentos de 
conhecimento que ambos êm em comum e que, não sendo senão a forma 
incorporada da relação de dominação, mostram esta relação como natural; 
ou, em outros termos, que os esquemas que ele mobiliza para se perceber 
e avaliar o denominador são o produto da incorporção de classificações 
assim naturalizadas, das quais seu ser social é o produto"26.  

 

Neste sentido Saffioti afirma que as mulheres contribuem para produção da 

violência de gênero, já que assimilam os esquemas de gêneros processados socialmente, 

que ditam a forma que  cada sexo deve se comportar. 

Embora considere que existe diferentes formas de violência, Heleieth Saffioti 

entende que a violência física e sexual apresenta eficácia maior para o sistema de 

dominação masculina, "em função de sua onipresença, pelo menos enquanto 

possibilidade"27. Segundo a autora a violência ideacional não é perceptível pelas  

mulheres28, nesse processo os sujeitos femininos estão presas a um estado de alienação 

                                                
26 Apud, p. 118, 2001  
27 SAFFIOTI, H.I. , MUÑOZ-VARGAS, Mônica. Violência de Gênero no Brasil Contemporâneo. 
Mulher Brasileira é Assim. Rio de Janeiro: Rosas do Tempo. 1994.p. 154.  
28 Os homens é quem detém o conhecimento da dominação que impõem. 
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já que reconhece os mecanismos de dominação como fato  permanente. 

Entende-se tais colocações como bastante pertinentes, princialmente, no que 

diz respeito a relação entre os sexos abordando a violência gênero como consequência 

da construção do sistema social  que constrói a identidade do homem e da mulher, sendo 

o primeiro contemplado com o direito de dominar29 que internalizam desde cedo que 

devem estar  submissas ao homem. No entanto, a autora nega as diferentes nuanças que 

a violência de gênero pode assumir, já que só considera que esta se estabeleça quando é 

o homem o autor de ações de violência e a mulher a vítima. Pensar desta forma é como 

congelar ou fixar as relações entre homens e mulheres, é simplificar o problema. 

Importante destacar que nas relações de poder presentes nos atos de violência, a mulher 

nem sempre é a vítima da situação, ela encontra formas de resistência para superar o 

problema da violência. Negar essa possibilidade é subtrair da mulher a condição de 

sujeito da história capaz de encontrar estratégias para superar adversidades.  

Não se poder analisar casos de violência apartir de uma visão bipolar, que 

considera de um lado os dominadores e do outro os explorados. Faz-se necessário 

entender até que ponto esses últimos se submetem aos primeiros. Acrescenta-se ainda 

que existe,casos de violência cometida pelas mulheres.  

Além do mais, o fenômeno da violência entre casais atinge também outro um 

grupo, que as reflexões teóricas de Heleieth Saffioti não dão conta, ou seja as relaçãoes 

afetivas entre homossexuais30. Deste modo conceber a violência de gênero como 

violência contra a mulher é insuficiente para se comprender as diversas facetas que a 

violência assume.  

Precisamos relativizar a perspectiva da dominação-vitimização para entender a 

diversidade de situações que envolve a violência, questionar até que ponto as mulheres 

em casos de violência podem ser realmente consideradas vítimas, e adimitir a 

possibilidade de homens vitimizados. Pensar as relações de gênero como uma forma de 

circulação de poder na sociedade significa alterar os termos em que se baseiam as 

relações entre homens e mulheres nas sociedades, implica em considerar essas relações 

como dinâmicas, de poder, e não mais como resultado da dominação de homem sobre 

mulheres, estática e polarizada. 
                                                
29 Podendo até espancar os sujeitos femininos. 
30 Nas quais, também , são frequentes a ocorrência de formas diversificadas de violência. 
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O presente trabalho apoia-se nas afirmações de Saffioti quando a autora afirma 

que é no sistema de gênero da sociedade que haveria de se buscar condicionantes da 

violência de gênero, uma vez que esta normatiza e legitima a dominação masculina. No 

entanto, ressalta-se que as mulheres não estão isentas de práticas que revelem 

manifestações de poder, consideramos que os sujeitos femininos ainda que em situação 

de violência, de alguma forma exerce poder mesmo que de forma desigual ao homem.  

Partindo da perspectiva da teoria da relativização, Acácia Dias faz algumas 

ressalvas a algumas considerações de Heleieth Saffioti a respeito da violência contra 

mulher  

 

"... não se pode assumir uma posição maniqueísta na qual a mulher se 
isente de praticas de violência sexuais, visto que reconhecemos a 
diversidade de práticas sociais em que estão diferentes mulheres o que 
relativiza os julgamentos universais sobre uma mulher em abtrato"31.  

 

Em sua análise sobre os diversos casos de violência sexual, Dias percebe que a 

vitimização feminina deve ser relativizada. Bom exemplo encontra-se em alguns casos 

que pais abusam sexualmente de suas filhas, e as maẽs ocutam o crime de seus maridos.  

Nestas condições " a cumplicidade das mulheres, sobretudo das mães que silenciam os 

abusos sexuais contra suas filhas, sugere violência"32. 

Aí a mãe – mulher, assume o lugar de cumplice. Percebe-se que a condição 

feminina quando envolvida em situação de violência varia de uma circunstância para 

outra.  

Refletindo sobre a cumplicidade feminina nos casos em que pais e padrastos 

abusam sexualmente seus filhos ou enteados, Dias argumenta que muitas mulheres não 

denunciam seus companheiros, tornando-se cumplices do fenômeno da violência, por  

depender econômica, social e afetivamente deles . Elas temem a perda do provedor, ou 

imaginam o escândalo que a atitude de pai para com a filha pode causar, ou ainda 

ausência do afeto paternal na formação das crianças vítimas de violência sexual.  

                                                
31 Apud DIAS, Acácia Batista Dias. A Família Como Palco da Violência Sexual. Caderno do CEAS( 
170).1997. p. 7 
32 Idem ibidem p.75. 
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No caso das vítimas – as crianças muitas delas se sentem no papel de traidoras 

da mãe e acabam se calando diante da violência que sofrem. Em outros casos calam-se 

por temer que o agressor cometa outros tipos de violência. 

Dias admite que a violência sexual no espaço doméstico apresenta um leque de 

possibilidades, inclusive que a mesma vitimiza ambos os sexos, desta forma foge do 

binômio de mulher – vìtima, homem – algoz, percebe as diversas nuanças da violência 

doméstica.  

Marilena Chauí sugere que a cumplicidade da mulher  na relação entre gênero e 

violência é resultado de um processo sobredeterminado socialmente. 

 

" Cremos que a cumplicidade da mulher em receber (...) a violência 
decorre do modo como foram postas pela sociedade moderna como 
sujeito investidas de uma subjetividade muito peculiar e dramática. Se a 
liberdade é autonomia, se define uma forma de coexistência na qual 
diferenças não são convertidas em desigualdades hierárquicas, se 
engendra maneiras de conviver que estabelecem a reciprocidade e o 
reconhecimento como relações fundamentais, as mulheres estão 
impedidas de liberdade pela própria definição de seu lugar de colocá-las 
como dependentes (...) Definidas como esposa, mãe e filha, são definidas 
como seres para outros e não serescom outros (...) Postas como 
dependentes – para o outro e geralmente do outro – as mulheres 
naturalizam sua posição ( que por ser posição não natural, mas 
histórica)"33. 

 

Na concepção de Chauí as mulheres são cumplíces da situação de violência, 

uma vez que contribuem para a reprodução dos discursos que legitimam a dominação do 

homem34, por  não encontrar meios para superar a dependência em relação aos sujeitos 

masculinos.  

Miriam Pilar Grossi também percebe a violência sob a perspctiva da corrente 

teórica da relativização do binômio dominação-vitimização. A autora analisa o 

fenômeno mediante a categoria violência contra mulher dando ênfase as agressões 

ocorridas no âmbito privado - espaço doméstico. Grossi ressalta que investigar as 

relações afetivo-conjugais permite deslocar o foco da análise das mulheres e passa-se a 

pensar em homens vitimizados. Além do mais, dar visibilidade aos atos de violência 
                                                
33 APUD . idem ibidem, p. 76 
34 Os sujeitos femininos aceitam sua condição de dominados. 
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nesse tipo de relação, amplia o universo de investigação pois permite a compreensão 

dinâmica da violência entre casais homossexuais 

 

"... a violência doméstica é resultado de complexas relações afetivas 
emocionais, não restritas ao âmbito da heterossexualidade, podendo 
também ocorrer em relações afetivas envolvendo duas mulheres ou dois 
homens"35.  

 

A autora questiona a vitimização feminina, pois ainda que uma mulher seja 

espancada não se pode negar que esse fato dá poder a mulher. Quando a mulher relata a 

violência que sofreu aos vizinhos e amigos ou dá queixa a polícia. O marido passa a ser 

reprimido pela sociedade36. Segundo Grossi a mulher passa a ter o controle da situação, 

o poder está em suas mãos, ela é quem vai determinar o que vai acontecer com o 

marido. Grossi compreende, portanto que a violência domestica apresenta-se em ciclos, 

sendo que ora o marido detém autoridade sobre a mulher a ponto de espancá-la, ora a 

mulher indica os rumos da relação do casal. Desta forma o que ocorre é a circulação de 

poder no interior do casamento, o poder na relação de casais não é fixado no sujeito 

masculino. 

As colocações de Miriam Grossi acerca da violência são pertinentes, é 

importante romper com a visão maniqueísta vítima/algoz e perceber as diverças nuanças 

existentes nos atos de violência. No entanto, a análise que a autora faz se restringe ao 

ambiente doméstico as relações afetivas; é importante destacar que a violência contra 

mulher ocorre também no espaço público e se apresenta de diversas formas, que não a 

física. Considera-se que a violência atinge as mulheres em diversas circunstâncias. É 

importante que as abordagens sobre violência leve em conta não somente a condição 

feminina mas também, faz-se necessário que se dê atenção ao papel dos agressores 

destacando de que forma se constróem o papel social masculino, e de que forma este 

legitima a violência. 

No campo da História temos a discussão apresentada por Rachel Soihet. A 

                                                
35 GROSSI, Miriam Pilar. Rimando Amor E Dor: Reflexões Sobre A Violência No Vínculo Afetivo 
Conjugal. GROSSI, Miriam Pilar e PEDRO, Joana Maria ( orgs.) Masculino Feminino Plural: Gênero 
na Interdisciplinariedade. Florianópolis: Ed. Mulheres, 1998. p. 304 
36 Nesta cirscustância ele passa a se submeter a sua esposa,  pede perdão pelo seu ato de 
violência. 
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autora estuda a violência contra mulher no seio das classes populares no Rio de Janeiro 

durante a Belle Époque ( 1890-1920), período em que se instaurava no Brasil uma 

ordem burguesa que visava a higienização e modernização do país. As transformações 

implementadas na época não eram só de cunho estrutural como também assumiam um 

caráter social, principalmente, no que diz respeito ao ideal de família "respeitosa das 

leis, costumes, regras e convenções"37.  

Dentro desse contexto da pretensa civilização, esperava-se das mulheres um 

comportamento que revelasse recato e submisão, delicadeza e fragilidade. Essas 

exigências estavam respaldadas pelo discurso médico-legal. Acrescente-se a esse o 

código penal que era um dos mecanismos usados afim de disciplinar, e estabelecer 

normas para as mulheres. Deste modo, segundo Soihet, a forma como as normas de 

comportamento para cada sexo estavam determinadas evidenciava a assimetria das 

relações de gênero. Afirma a autora "o homem conjugava à sua força física uma 

natureza autoritária, empreendedora, racional e uma sexualidade sem freios". 

O fato é que, as mulheres das classes populares em sua grande maioria não se 

enquadravam nos padrões sociais de comportamento, em consequência disso sofriam 

violência tanto estrutural devido as péssimas condições materiais de vida como de sua 

condição de gênero. Essas, eram mulheres que não ficavam restritas ao espaço 

doméstico, saiam para trabalhar38, gerando nos homens desconforto, uma vez que o 

papel de prover as necessidades financeiras da família era masculino. A impossibilidade 

de cumprir tal papel gerava frustração no sujeito masculino a ponto deste espancar sua 

esposa. Segundo Soihet, era uma forma de demonstrar seu poder, de provar sua 

virilidade, mostrando que de alguma forma poderiam manter o controle sobre suas 

mulheres. 

O rompimento com os padrões sociais era manisfestado pelos sujeitos femininos 

nos atos de violência que praticavam contra seus companheiros. Muitas mulheres 

sentiam-se no direito de espancar seus companheiros quando estes não cumpriam com 

seu papel de mantedor do lar. O tratamento dado pela justiça a esses casos demonstrava 

como, naquele contexto, havia a pressão social que forçava o homem a ter recursos 

                                                
37 SOIHET, Rachel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In: PRIORI, Mary Del (org). 
História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997.P.362 
38 Em muitos casos era o dinheiro do trabalho feminino que mantinha o lar. 
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financeiros para sustentar uma família; as mulheres envolvidas nestes casos de violência 

eram absorvidas. Nestes casos quando os valores e princípios estabelecidos socialmente  

não cumpridos por ambos os sexos ou por deles era motivo para desencandear grandes 

conflitos de gênero, exemplo disso era a ocorrência de atos violentos entre casais. Nessa 

perspectiva, a referida autora dismitifica a idéia de que as mulheres são vítimas em 

potencial. 

Neste trabalho analisamos a violência doméstica e familiar a partir da categoria 

gênero, para compreender a dinâmica da relação entre homens e mulheres em situação 

de violência, evitando concepções teóricas simplistas que vitimiza os sujeitos femininos 

envolvidos em violência de gênero e não compreendem sua complexidade, as diversas 

nuanças que ela pode assumir.  

 

 

 



CAPÍTULO 2 – CENAS DE VIOLÊNCIA NA CIDADE RUMO AO 

PROGRESSO 

 

...as três e meia hora de hoje achava-se fiscalizando a guarda noturna 
quando ouviu a detonação de uma arma de fogo, a rua Senhor dos Passos 
e seguindo para ali encontrou uma mulher corrida banhada de sangue, 
vendo em seguida um cidadão que subia a rua Barão de Cotejipe, 
seguindo em perseguição do mesmo.39  

 

Neste capítulo pretendemos contextualizar o caso que envolveu Agostinho Froes 

da Motta e Almerinda de Almeida Motta ocorrido no ano de 1922, destacando as 

transformações sociais pelas quais Feira de Santana passou no início do século XX. 

Abordaremos de que forma estas mudanças esteve associadas com os conflitos de 

gênero desencadeados naquele momento, principalmente, àqueles relacionados a 

violência contra mulher, percebendo de que forma a sociedade feirense representava os 

papéis ideais a serem aderidos pelas mulheres. 

O epígrafe acima se refere ao depoimento de Jerônimo José de Queiroz, guarda 

noturna constando no auto de prisão em flagrante que envolve Agostinho Fróes da 

Motta, autor, e Almerinda de Almeida Motta, vítima. A cena de violência que é descrita 

por uma das testemunhas é paradoxal ao empenho da elite feirense, das primeiras 

décadas do século XX, em transformar Feira de Santana em uma cidade moderna, na 

Petrópolis baiana.40 Essa transformação não ocorreria apenas no âmbito estrutural como 

também nos hábitos e comportamento dos sujeitos envolvidos nesse processo. 

A definição de modernidade estava ancorada nos modelos e valores europeus. 

Naquele momento a palavra de ordem era sintonizar-se com a Europa.41 Neste contexto 

as formulações filosóficas européias foram as bases do discurso normatizador, a nova 

ordem estava respaldada pela ciência paradigma da época. 

                                                
39 Processo Crime / Lesões Corporais –n. 2431. E- 4. CX- 121- CEDOC 1922. 
40 Ver: OLIVEIRA, Clóvis Frederico Oliveira Ramaiana. Do Empório a Princesa do Sertão: Utopias 

Civilizadoras em Feira de Santana ( 1893 – 1937). Dissertação de Mestrado – Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2000. ; RAMOS, Cristiana 
Barbosa de Oliveira. Timoneiras do Bem Na Construção da Cidade Princesa: Mulheres de Elite 
Cidade E Cultura ( 1900-1945). Dissertação de Mestrado – Universidade do Estado da Bahia,   
Santo Antônio de Jesus. 2007. ;  SILVA, Aldo José Morais da. Natureza sã, civilidade e comércio em 
Feira de Santana, (1833 – 1920). Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 1997. 
Monografia de Especialização.  

41 HERSCHMANN, Micael M. e PEREIRA, Alberto M. A Invenção do Brasil Moderno: medicina, 
educação e engenharia nos anos 20 e 30. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 26 
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Na verdade, os ideais de civilização e modernidade se fizeram presentes em 

várias capitais do Brasil. A reformulação do espaço urbano representou o símbolo da 

modernização brasileira, o objetivo principal dos empreendedores do progresso era 

romper com a velha ordem associada à ruralização e ao escravismo fenômenos que 

vigoraram na época do Império. Com o advento da República as cidades adquirem mais 

importância, assumem a posição de campo privilegiado das operações políticas e 

econômicas, a partir daí se proliferou discursos que apontam para um conjunto de 

problemas relacionados ao espaço urbano e sua população, tendo como solução aquilo 

que convencionou chamar-se de modernização. 42 

A modernização da cidade representaria uma forma de negar o passado rural e 

escravocrata. Esse período marcou a passagem das relações sociais senhoriais ás 

relações do tipo burguês.43 A cidade passa a ser cenário das novas formas de 

sociabilidade, as ruas deveriam preparar-se em termos estéticos e higiênicos para 

receber o cidadão brasileiro que nascera com o novo regime, sobre isso Raimundo 

Fonseca argumenta o seguinte:  

 

A cidade deveria tornar-se um lugar prazeroso para gozo dos cidadãos e, 
portanto, apresenta uma extensão da casa, ou seja, um lugar limpo, 
higiênico, agradável e moralmente saudável. No projeto de reforma 
urbana, as ruas até então um espaço preferencialmente destinados a 
negros, mulatos, vadios, mendigos, prostitutas e boêmios, precisavam ser 
ocupadas pelas famílias, pelos senhores da cartola, pelas senhora e moças 
vestidas de acordo com a última moda de Paris”.44 

 

Desta maneira a urbanização não se restringiu apenas as reformas de cunho 

estrutural, houve junto a esta, uma redefinição de regras de conduta social. Acrescenta-

se a isso a exclusão de diversos sujeitos sociais, as ruas da cidade passaria a ser o 

espaço de sociabilidades das famílias burguesas as quais deveriam ser protegidas de 

arquétipos sociais que apresentasse perigo ou maculasse os “bons costumes” cultivados 

pela burguesia. Neste contexto, pretendia-se que as ruas, espaço público, ficassem 
                                                
42 LEITE, Rinaldo. A Bahia civiliza-se – ideais de de civilização e cenas de anti – civilidade em um 

contexto de modernização em Salvador- 1912 - 1916. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 
1996. Dissertação de Mestrado. 

43 D' INCÃO, Maria Ângela. Mulher e Família Burguesa. DEL PRIORE, Mary ( Org.) História das 
Mulheres No Brasil. São Paulo: Contexto, 1997. p. 363. 

44 APUD SIMÕES, Kleber. Os Homens da Princesa do Sertão: Modernidade e Identidade 
Masculina Em Feira de Santana ( 1918 – 1938). Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2007. 
Dissertação de Mestrado. 
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restritas apenas a um determinado segmento social que se enquadrava nos moldes e 

normas de comportamento ideais para aquele momento. Assim as cidades passaram a 

ser palco de conflitos sociais45 e de consolidação de novas identidades pautadas na 

negação do tradicional, o ideal do momento era moderniza-se, o que significava o 

controle dos hábitos, vestir-se adequadamente aos ditames da nova ordem. 

Feira de Santana também lança busca pelo progresso e pela civilização. No bojo 

das discussões sobre a inserção da cidade no processo de modernização destaca-se a 

exaltação de alguns aspectos que favoreceria o deslanchar do desenvolvimento. As 

elites locais apresentavam Feira de Santana como uma terra de “bons ares” 46, com 

posição geográfica estratégica, já que por ela tinha-se acesso a várias cidades do estado, 

em relação a isto Rollie Poppino advoga que a construção de rodovias “estimulou 

grandemente o comércio e a indústria em Feira de Santana”47. 

O crescimento das atividades comerciais na década de 1920 foi a elemento que 

fundamentou o discurso civillizador da elite feirense. O ideal do momento era negar o 

passado pastoril associado às feiras de gado e a presença de vaqueiros ainda 

preponderante no espaço urbano. A super valorização do comércio ligado a casas 

comerciais e a indústria seria uma forma de ofuscar a feira de animais ainda existentes, 

no centro da cidade48. 

Na tentativa de romper com o passado, os grupos dominantes passaram a 

combater práticas ligadas a atividades pastoris nas ruas de Feira de Santana, bem como 

a disciplinarização dos vaqueiros. Exemplo disso foi a proposta de posturas do ano de 

1886 que foi formulado com o objetivo de disciplinar comportamentos e procurava 

formas de ordenar a urbis: 

 

Art. 6º – O gado de qualquer espécie, que for encontrado solto e sem 
pastor ou conductor nas ruas d'esta cidade será recolhido ao curral do 
conselho, e seo dono multado em dois mil reis. 

                                                
45 Segundo Ramaiana, houve resistência dos seguimentos sociais em se enquadrar nos ditames da nova 

ordem, pode-se mencionar  os vaqueiros  que tinham um vínculo com o campo em oposição à cidade, 
os afrodescendentes  também eram vistos pelas elites locais como sinal de atraso para aquela 
sociedade, sendo imprescidível  a retirada daqueles dos centros urbanos.ver : Oliveira, 2000 op cit. 

46 Silva. op. cit. p.196 
47 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Itapuã, 1968. 
48 Sobre os conflitos entre o tradicional e  moderno ver: Simoẽs. op. cit. 
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Art. 13º- É proibido amarrar animais ás portas das lojas, vendas (...) 

Art. 31º- É proibido absolutamente galopar  ou correr desabridamente em 
animal sobre  qualquer sob a rua da cidade  ( ... ) 

Art. 35 – Expressamente prohibido o transito de boiadeiros pelas ruas da 
cidade ficando para isto designada estrada nascente, que para este fim, foi 
aberta pela camara.49 

 

Percebe-se que mais que uma mudança estrutural ou de reformas urbanas, as 

transformações ocorridas em Feira de Santana, visavam manter o controle sob os 

segmentos que não se enquadravam nos ideais da pretensa civilização, o não 

cumprimento de normas de comportamento poderiam trazer sérias conseqüências, como 

o pagamento de multas aos que não as cumprissem. 

Clóvis Ramaina em seu estudo sobre os ideais de civilização e modernidade em 

Feira de Santana no período entre 1893 – 193750 discorre sobre a problemática 

modernização da cidade, e do fenômeno da violência, destacando como esta última era 

conceituada pelos intelectuais da época. A maioria dos trabalhos que tratam da temática 

argumentam que o advento da urbanização tende a aumentar o índice de violência nas 

cidades que passam pelo processo de crescimento. Segundo Oliveira, em Feira de 

Santana não se pode atribuir a lógica cidade igual a violência, segundo o autor o que 

houve nesta cidade foi 

 

“... uma mudança na maneira de dar visibilidade ao fenômeno no 
momento em que determinadas regras sociais costumeiras, que tinham na 
violência pessoal o seu fator estruturador, passaram a receber um 
tratamento crítico por parte de certos setores da sociedade feirense. Essa 
imposição implica uma nova postura diante de comportamentos 
violentos”.51 

Vale ressaltar que a nova forma de perceber a violência estava respaldada pelas 

teorias científicas filosóficas vigentes na época como as desenvolvidas por Nina 

Rodrigues. Para este autor a prática de atos violentos era um fenômeno ligado ao   

homem do interior, considerado como elemento claramente violento, herdeiro das 

tradições negras e indígenas violentas. Lombroso admitia a violência como permanência 

de uma ordem bárbara. 

                                                
49 Propostas de Posturas Municipais. Livro de Atas da Camara, 1883-1893) p.35v, 36v, 37v e 38. 
50 OLIVEIRA op. cit. 
51 idem ibidem p. 99 
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Desta forma os empreendedores do progresso em Feira de Santana, crédulos das 

formulações científicas, consideravam os atos de violência como sinônimos de atraso e 

negação da civilidade. Se antes as regras sociais tinham na violência pessoal seu fator 

estruturador, naquele momento passaram a receber um tratamento crítico por parte da 

sociedade feirense. Para Oliveira “a transição entre as duas formas de encarar as 

relações individuais diante de eventuais conflitos reflete as mudanças que a sociedade 

sofria, com as tentativas de construção de uma coletividade organizada e educada” 52. 

Nesta pesquisa pretendo analisar como a sociedade feirense percebia violência 

contra os sujeitos femininos. O estudo será mediado pelas categorias gênero e violência 

contra mulher através das quais observarei como se definiam as identidades masculinas 

e femininas. Através das fontes que dão suporte a este trabalho, processos crimes, se 

observará os discursos a respeito da noção de violência contra mulher em Feira de 

Santana no contexto da pretensa modernização da cidade. No  que diz respeito as fontes 

que dão suporte a este trabalho, processos crimes, considera-se estas muito pertinentes 

quando a temática de pesquisa é a violência. Segundo, Maria Silvia de Carvalho Franco 

“os processos criminais são importantes instrumentos para a percepção de como as 

sociedades visualizavam a violência, uma vez que são reflexos desta e terminam por 

oferecer visões do corpo da sociedade, sobre as reações violentas”. 53 

 

Violência contra mulher em Feira de Santana: histórico de um caso 

 

A epígrafe que inicia este capítulo trata-se de um trecho do depoimento de um 

dos guardas-noturno que prendeu em flagrante o suspeito de ter agredido a mulher 

“banhada de sangue na Rua Senhor dos Passos no dia 22 de Março de 1922”. O acusado 

foi levado à delegacia de polícia do município de Feira de Santana onde foi interrogado 

e disse “que feriu sua esposa em defesa de sua honra ultrajada por Doutor Auto 

Esmeraldo dos Reis”. 54 

As partes envolvidas neste caso são, de um lado, Agostinho Fróes da 

Motta,trinta e oito anos, casado, era negociante, morava na Rua Senhor dos Passos. A 

                                                
52 idem ibidem op. cit. p. 100 
53 APUD op cit. p.100 
54 Processo Crime de Lesão Corporal n. 2431.p.5 
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outra parte envolvida era Almerinda de Almeida Motta, esposa do acusado, tinha vinte e 

oito anos de idade, residiu no mesmo endereço do marido. Almerinda foi gravemente 

ferida na cabeça com um tiro de pistola disparado pelo marido, conforme consta no auto 

do exame de corpo de delito. Segundo depoimento de uma das testemunhas havia 

sofrido agressão pelo acusado na residência do coronel Agostinho Fróes da Motta, pai 

do indiciado. Agostinho suspeitava que sua esposa estava o traindo com o Doutor Auto 

Esmeraldo Reis, que na ocasião do ocorrido prestava serviços médicos ao Coronel 

Agostinho que se achava muito doente. 

O processo crime em analise apresenta como motivo de sustentação para seu 

desenrolar, a tentativa de homicídio e agressão física por Agostinho Fróes da Motta 

contra sua esposa Almerinda de Almeida Motta, trata-se, portanto, de um caso de 

violência contra mulher55. No entanto, a expressão violência contra mulher não é 

mencionada em nenhum momento pelos sujeitos presentes no processo. O delito era 

classificado de crime de lesão corporal, não se concebia a este um tratamento específico 

tal como no momento atual, que o definiria como crime de violência contra mulher e o 

julgaria de acordo com uma lei específica56. Em 1922 o tratamento dado ao crime contra 

uma mulher era o mesmo dado a qualquer outro de lesão corporal, o fato de ser contra 

mulher não diferenciava o delito cometido por Augusto Fróes da Motta. 

Os principais envolvidos no processo pertenciam à família Fróes da Motta, uma 

das mais “ilustres” de Feira de Santana. Essa família possuía importância econômica 

muito grande na cidade durante as primeiras décadas do século XX 57. Os Fróes da 

Motta também dispunha de forte presença na esfera política, em 1916, por exemplo, o 

coronel Agostinho foi nomeado Intendente, um dos cargos político mais desejado pelos 

homens “importantes” do município. 

Destacar a influência política e econômica que os Fróes da Motta desfrutavam, 

talvez explique o fato de não se encontrar registro em nenhum jornal58 algo referente 

                                                
55 Neste trabalho entende-se que a violência contra mulher abrange as seguintes formas:  violência física,  

violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. 
56 Desde 2006 os crimes de violência contra mulher são julgados com base na Lei 11.340 – A Lei Maria 

Penha. 
57 Para mais informações sobre a família Fróes da Motta ver: REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da 

Motta: Comércio, Política e Questões Raciais na Princesa do Sertão ( 1900-1922). Feira de 
Santana: UEFS. 2008. ; e o inventário de Agostinho Fróes da Motta, 1922, caixas S/N ( 
Documentação sobre o  Cel. Agostinho Fróes da Motta) , CEDOC. 

58 Na realização deste trabalho fez-se uma busca em todos os jornais que circulavam em Feira de 
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aos espancamentos sofridos por Almerinda. Embora o caso não tenha sido noticiado, 

não se pode dizer que este não tenha apresentado repercussão em Feira de Santana. O 

fato de a família Fróes da Motta ser pertencente à elite feirense, influente também no 

ramo dos meios de comunicação, é de se esperar que a família jamais permitisse que o 

escândalo fosse levado ao conhecimento da sociedade feirense. 

Se os Fróes da Motta pretendiam sufocar ou esconder o crime praticado por 

Agostinho não conseguiram fazer isso de forma bem sucedida. O indiciado disparou o 

tiro contra sua esposa em frente a sua residência que ficava na Rua Senhor dos Passos, 

ou seja, no espaço público e em uma das ruas mais movimentadas da cidade, embora o 

fato tivesse ocorrido durante a madrugada, nesta rua se concentrava um grande número 

de casas comerciais59 e conseqüentemente a presença de várias guardas-noturna. Feira 

de Santana na década de 1920 apresentava uma elevação no número de casas 

comerciais, a presença de vigilantes nas ruas evidenciava entre outras coisas a 

preocupação em manter a ordem na cidade que pretendia-se civilizada. 

Desta forma seria ilusório pensar em ocultar o crime cometido por Augusto, já 

que fora detido imediatamente pelos guardas noturnas que ouviram os disparos da arma 

e o conduziu a delegacia de polícia de Feira de Santana, onde o suspeito foi interrogado 

sobre ocorrido. Posteriormente, foi intimado para acompanhar o depoimento das 

testemunhas que presenciaram os acontecimentos que motivaram a agressão praticada 

por Agostinho contra sua esposa Almerinda. Na verdade, é por meio das testemunhas 

que temos conhecimento dos detalhes do caso em análise e compreendemos qual a 

noção de violência contra mulher para sociedade feirense naquele contexto. Os pessoas 

intimadas a prestar informações sobre o caso são os que se encontravam na casa do 

coronel Agostinho Fróes da Motta, lhe assistindo já que o mesmo se achava muito 

doente. Embora entre os assistentes estivesse mulheres, apenas os homens foram 

convidados a relatar os últimos acontecimentos antes do fato que levou Agostinho a ser 

processado. Ressalta-se ainda que todos eram amigos da família Fróes da Motta e a 

estimava muito. 

Quando interrogado pela justiça sobre o crime, o capitão Agostinho diz que o 

motivo da agressão cometida contra Almerinda foi à defesa da honra. A vítima do tiro 
                                                                                                                                          

Santana no ano de 1992, ano do ocorrido, para averiguar se havia alguma nota referente ao crime 
cometido por Agostinho Fróes da Motta. 

59 Ver POPPINO op. cit. p.239. 
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em nenhum momento do interrogatório da polícia mencionou a de ter traído o marido, o 

processo só apresenta um breve relato da vítima que só foi convocada pela justiça 

apenas uma única vez. De modo que a reconstituição do fato foi feita com base em um 

discurso eminentemente masculino. Destacar essa circunstância é importante quando se 

trata de recuperar a experiência dos sujeitos femininos envolvido em casos de violência 

relatados apenas por homens. 

 

Vítima ou transgressora? 

 

Que Almerida de Almeida Motta foi gravemente ferida por Agostinho Fróes da 

Motta é inegável, o exame de corpo de delito prova isso claramente. Porém, o assunto 

preponderante nas falas dos sujeitos arrolados no processo crime é a questão da honra 

de Agostinho. Pouco se menciona sobre a violência sofrida por Almerinda, quando 

interrogados sobre o ocorrido todas as testemunhas foram unânimes em relatar a “intima 

relação” que exista entre o Dr. Auto Esmeraldo e a agredida. Diante isso surge um 

questionamento, quem seria o transgressor de uma norma social? 

Antes de chegarmos a uma posição acerca da interrogação feita acima, faz-se 

necessário compreender a partir de que parâmetro eram julgados os casos de violência 

dos sujeitos femininos no contexto das primeiras décadas do século XX. Como 

ressaltado antes, a Proclamação da República pode ser vista como um momento a partir 

do qual modelos de comportamento foram definidos para os sujeitos de uma forma 

geral. Para as mulheres essa redefinição de postura foi ainda mais exigente, sobre elas 

recaia o pesado ônus de zelar pela moral e costumes que a sociedade lhes impunha. O 

pensamento da época atribuía características que eram consideradas inatas aos sujeitos 

femininos, o recato, o predomínio das faculdades afetivas às intelectuais, a submissão 

ao homem, a virtuosidade, fidelidade, companheirismo, religiosidade. 60 Essa imposição 

de regras, à coerção, a internalização de normas Pierre Bourdieu conceitua de 

dominação simbólica 

 

                                                
60 SOIHET, op cit. 1997. p. 363 
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“A força da ordem masculina pode ser aferida pelo fato de que ela não 
precisa de justificação: a visão androcêntrica se impõe como neutra e não 
tem necessidade de se enunciar, visando sua legitimação. A ordem social 
funciona como uma imensa máquina simbólica, tendendo a ratificar a 
dominação masculina na qual se funda: é a divisão social do trabalho, 
distribuição muito restrita a cada um dos dois sexos, de seu lugar, seu 
momento, seus instrumentos...”61 

 

Sendo assim, essa determinação de conduta imposta às mulheres por si só 

constituiu uma forma de violência que lhes é decorrente da condição de gênero.62 Os 

ideais e normas de comportamento femininos chegaram a Feira de Santana, afinal esta 

cidade também passava pelo processo de modernização propagado no início do século 

XX, portanto, as mulheres deveriam aderir uma conduta condizente com as exigências 

do momento.  

De Almerinda, portanto, era de se esperar todo recato e virtude, pois além de ser 

mulher, pertencia ao grupo social no qual as normas de comportamento eram ainda mais 

acentuadas já que das mulheres dependia a concretização do projeto modernizador 

 

“Da esposa do rico comerciante ou do profissional liberal, do grande 
proprietário investidor ou do auto funcionário do governo, das mulheres 
passa a depender o sucesso da família, quer em manter seu elevado nível 
e prestígio social já existentes, quer em empurrar o status do grupo 
familiar mais e mais para cima”63. 

 

Diante disso é compreensível o espanto de uma das testemunhas que descreve o 

comportamento de Almerinda com o Doutor Auto Reis. Quando interrogado sobre o 

ocorrido sobre o ocorrido na casa do coronel Agostinho Fróes da Motta, Artur de Assis 

responde que: 

 

“Acompanhava sempre o Coronel Agostinho, durante sua moléstia, 
velando sobre a sua cabeceira, que nunca pensou em ver a intimidade 
entre Doutor Auto e Dona Almerinda um motivo que pudesse tornar 
suspeita, tendo em consideração o modo afetivo e carinhoso que o dito 

                                                
61 APUD SAFFIOTI op cit. 2001.p 118. 
62 SOIHET,Rachel op. cit. p. 363 
63  D' INCÃO op cit. p. 
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médico tratado na família”.64 

 

Assim para Arthur Assis era inconcebível a atitude de Almerinda, para ele só 

vendo com os próprios olhos para crer em tamanha “desonra”. Por ser uma mulher 

pertencente a uma a elite, esperava-se que ela estivesse recebido as devidas instruções 

sobre os modos que uma mulher deveria casada assumir, talvez isso justifique o fato da 

referida testemunha se surpreender com o comportamento infiel da referida testemunha, 

que também manifestava preocupação com a honra da família Fróes Motta. 

Almerida Motta cometeu um grave erro um dos mais abomináveis. Feriu a honra 

do marido e da família, já que praticou adultério no espaço considerado sagrado, o lar. 

Transgrediu uma norma social a de ser infiel ao marido, portanto, deveria ser punida.  

Sendo assim, considera-se que a violência contra mulher, na década de 1920, 

estava associada a conformação de papéis sociais. O não enquadramento aos padrões de 

comportamento estabelecidos socialmente poderia trazer sérias conseqüências para as 

mulheres, inclusive a morte. No caso de Almerinda os tiros disparados por Agostinho 

contra ela poderiam a ter  levado a óbito.  

Das mulheres dos segmentos populares também se esperava que tivessem uma 

conduta adequada aos ideais de civilização do momento. Tal situação pode ser 

observada no processo crime em que Ana Ernestina de Jesus, solteira, não sabendo ler 

nem escrever, após sofrer espancamentos de Aurélio Ferreira de Medeiros, é acusada de 

ter um comportamento inconveniente para mulheres. A respeito disso a primeira 

testemunha, Francisco Barbosa 

 

“Disse que tinha conhecimento do ferimento, mas não sabe o que deu a 
causa do espancamento referido; que conhece o acusado a muito tempo e 
sempre o tem como bem procedido; que conhecia também a vítima qual 
era mulher da vida...”65 

 

Alvaro Ribeiro de Oliveira, segunda testemunha, disse “que a ofendida era 

                                                
64  Processo Crime.n. 2431 p. 18 
65 Processo Crime – Lesões Corporais- n. 2030. E – 4. CX – 97 – CEDOC 1922-1924. p 19 
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mulher solteira e muito debochada”66 . O processo foi arquivado não sendo o acusado 

punido pelo crime de lesão corporal. Assim o fato de que Ana Ernestina não fosse uma 

mulher que aderia os padrões de comportamento de mulher discreta e recatada fez com 

que seu caso não fosse levado a diante. Dificilmente as mulheres de classes populares se 

adequavam as normas sociais. Poucas ficavam restritas ao ambiente doméstico, 

circulavam pelas ruas da cidade trabalhando informalmente como doceiras, vendedoras, 

ou prestando serviço em casa de família. Na maioria das vezes era o trabalho realizado 

por elas que sustentava suas famílias,67 o não enquadramento feminino aos ideais de 

comportamento era motivo para agressão contra as mulheres. 

Numa sociedade em que se dava muita ênfase ao recato feminino considerava-se 

justificável o ato de violência praticado por Augusto Fróes da Motta, ela estava 

repreendendo uma transgressora da ordem social. O homem tinha a obrigação de zelar 

pela integridade moral da mulher, enquanto solteira este papel caberia ao pai, na 

situação de casada era o marido que deveria controlar e vigiar o comportamento 

feminino. Neste caso Agostinho só estava cumprido seu papel social, a transgressora era 

Almerinda a qual infringiu uma regra e não cumpriu seu dever de fidelidade ao marido. 

Apesar de ser uma mulher pertencente a uma camada social dominante, 

Almerinda não se enquadrava nos padrões convencionais adotados pela maioria das 

mulheres de elite contemporâneas a ela. A agredida foge do estereótipo de mulher 

comportada e virtuosa que a sociedade determinava que fosse. Uma das testemunhas, 

Valentim José de Souza Júnior, em meio ao depoimento afirmou que: 

 

“... depois dos acontecimentos do dia vinte e dois, soube por várias 
pessoas que as relações ilícitas do Doutor Auto com Dona Almerinda 
datão desde o tempo em esta esteve doente, sob os cuidados médicos do 
dito Doutor Auto, e na ocasião em que seu marido estava em 
Alagoinhas”.68 

 

O envolvimento entre Almerinda e Doutor Auto não se tratava de uma aventura 
                                                
66 Essa expressão se referia as mulheres que não se enquadravam nos ideais de comportamento 

estabelecidos socialmente, principalmente, as destituídas da “proteção” masculina. Processo Crime. n. 
2030. p. 20. 

67 Ver: FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Quem pariu e bateu que balance!: mundos femininos, 
maternidade e pobreza em Salvador  1890-1940. Salvador: CEB/ UFBA, 2003 

68 Processo crime . n. 2431.p.14 
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passageira, só por ocasião da doença do Coronel Agostinho, de acordo com o relato da 

testemunha a casal já havia se relacionado em outros momentos. Valentim José de 

Souza Júnior ainda ressalta que várias pessoas sabiam que Almerinda se relacionava 

com o Doutor Auto, pelo visto ela não se preocupava com as conseqüências que viria 

sofrer quando seu marido descobrisse que ela estava o traindo dentro do próprio lar, nas 

falas das testemunhas fica evidente que a agredida não era discreta em seus movimentos 

com Dr. Auto. Em relação a isso, Manuel Alves de Brito, chauffeur da família Fróes da 

Motta, quando interrogado disse que: 

“Tendo uma vez de levá-los (Dr. Auto e Almerinda) em casa de cinco para 
seis horas da manhã viu pelo espelho do carro ambos conversando tendo 
o Dr. Auto uma das mãos em uma das coxas de D. Almerinda”.69 

 

Almerinda era uma mulher que não internalizava as normas de comportamento 

que lhe era imposta. A postura dela é reflexo do que Foucault a respeito das práticas de 

poderes existentes nas relações sociais, nas quais o poder não se encontra estagnado em 

apenas um pólo, ele é disseminado e está presente em todas as formas de sociabilidade. 

Assim por detrás de um discurso disciplinador existem os transgressores do mesmo, o 

que Foucault denomina de contra poder.70 No caso de Almerinda contrariar o ideal de 

moral foi uma forma de ir de encontro às normas estabelecidas, outras formas de 

resistência a disciplina imposta também eram possíveis. 

A modernização das cidades resultou em novas formas de sociabilidade para 

família que passou a marcar presença em vários espaços da cidade, antes vista como 

reboque da zona rural, as ruas passaram a ser lugar de encontros sociais. A mulher de 

elite passou a freqüentar com mais constância os lugares públicos marcando presença 

em cafés, bailes, teatros71. Apesar de ampliar os espaços de socialização, as mulheres 

tiveram seus passos sob rígido controle social. 

A rigorosa vigilância sobre as mulheres ocorria até mesmo dentro do espaço 

privado, os fragmentos transcritos abaixo revelam que a sociedade preocupava-se em 

                                                
69 Processo crime. n.2431. p. 39 
70 FOUCAULT , Michel. Microfísica do Poder.Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 
71 Sobre as novas formas de sociabilidade ver: RAMOS op. cit. e LEITE, Márcia M.B. Educação, 

Cultura e Lazer das Mulheres de Elite em Salvador, 1890 – 1930. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal da Bahia. Salvador. 1996. As 
autoras discutem sobre a experiência das mulheres de elite que frequentavam os espaços público: 
festas religiosas,casas de caridade, festas em clubes.  
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controlar os sujeitos femininos em todos os momentos 

 

“Vi disse ele testemunha ainda, de uma feita que fora dormir na saleta que 
dá para o gabinete onde, numa cama de lona dormia o Doutor Auto Reis; 
e ele testmunha para melhor observar fingiu que estava dormindo e viu 
ambos sahirem... pensando ambos que ele testemunha estava dormindo, 
voltaram para o gabinete e lá se demoraram muito.” 72 

 

“... antes notara primeiro o Doutor Auto e Dona Almerinda conversando 
sozinhos às onze horas da noite na entrada da sala de jantar da casa do 
Coronel Agostinho; depois, noutro dia pela madrugadaviu os dois 
sozinhos na porta da alcova que dá para o jardim; ainda outro dia pela 
madrugada encontrou ambos sozinhos num chalet que fica separado da e 
junto a garage” 73. 

 

“Seguindo pelo corredor em que fica o quarto do Coronel Agostinho 
seguia na sua frente o Doutor Auto, ele testemunha viu dona Almerinda 
ainda no quarto, em busca da porta, abotoando o vestido, não podendo, 
entretanto afirmar de que quarto tenha sahido o Doutor Auto, apesar de 
tê-lo visto adiante da porta do dito quarto” 74. 

 

A citação se faz longa, porém, necessária, para percebermos o rígido controle 

sobre Almerinda, o que Foucault chama de “olho do poder”. Todos que se achavam na 

casa do coronel Agostinho sentiam-se na obrigação de vigiar cada passo dado pela 

mulher de Agostinho, isso indica que naquele contexto a sociedade tinha o interesse de 

controlar os sujeitos femininos por meio do olhar. Sobre isso, Foulcaut argumenta que o 

poder do olhar faz as pessoas “nem poder agir mau, de tanto que se sentiriam 

mergulhadas, imersas em um campo de visibilidade total que a opinião dos outros, o 

olhar dos outros os impediria de fazer o mal ou o nocivo”75. 

No entanto, Foucault também admite a existência das “revoltas contra o olhar”, a 

resistência ao controle exercido pelo olho que exerce a função de vigiar. No caso de 

Almerinda a reação contra as normas sociais impostas e ao olhar de todos que a vigiava 

foi um fato inegável. De acordo com os depoimentos acima mencionados, ela não 

hesitou em manter um relacionamento amoroso com o Doutor Auto, mesmo sabendo do 

                                                
72 Processo Crime. n.2431 p. 13. Depoimento de Valentim José Souza Júnior. 
73 Processo Crime. n. 2431. p. 15 Depoimento de Manuel Alves de Brito 
74 Processo Crime verso. n. 2431 p. 18 Depoimento de Arthur Assis. 
75 Foucault op. cit. p. 215-216 



 40 

risco de receber represália por parte de todos que freqüentava a casa do Coronel 

Agostinho Fróes da Motta. 

A forma de se vestir de Almerinda também contrariava as exigências do ideal de 

comportamento feminino do momento. Cristiana Oliveira em seu trabalho sobre as 

mulheres feirenses, no período da primeira República, destaca que as normas de 

conduta para estas eram inspiradas nos valores judaícos critãos76.  Sobre o modo de 

arrumar feminino o Apóstolo Pedro em sua primeira Epístola nas Escrituras Gregas 

Cristãs 3:4 escreveu o seguinte: 

 

“E não seja o vosso adorno o traçado externo dos cabelos e o uso de 
ornamentos de ouro ou o trajar de roupa exterior, mas, seja a pessoa 
discreta do coração, na vestimenta incorruptível dum espírito quieto e 
brando, que é de grande valor aos olhos de Deus”.77 

Esse princípio Bíblico e bem aceito como instrumento para justificar as 

imposições de normas condutas às mulheres feirenses, não se mostrou eficaz para 

controlar a sexualidade de Almerinda. Segundo Agostinho, sua esposa apresentava-se 

muito arrumada para ocasião, o que fez desconfiar da fidelidade da agredida, 

desconfiança que foi 

 

“... nutrida dado o modo de trajar luxuoso, enfeitada e empoada de pó de 
arroz modo de vestir esse não cabido a uma pessoa que vai cercar de 
cuidados a um moribundo e seu pai reparando mandou como já disse 
comprar um vestido... e ofereceu a ela para que trajasse quando lhe fosse 
cercar de seus cuidados e dali nasceu a desconfiança que apoderou-se do 
espírito dele...”78 

 

Na verdade, tanto Agostinho como seu pai estavam preocupados em preservar  a 

honra da família que estava ameaçada pela forma como Almerinda se vestia, que podia 

despertar o interesse de outros homens por ela, já que aos sujeitos masculinos se 

conjugava uma sexualidade sem freios devendo a mulher se preservar e não levar outros 

a cair em tentação. Percebe-se também que o modo de se arrumar da agredida não era o 

                                                
76 OLIVEIRA, Cristinana Barbosa. A mulher no espaço feirense: casa, rua e trabalho. ( 1879 – 1930) 

. Feira de Santana: UEFS, 1997. 
77 Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, edição de 1983. Cap. 
78 Processo crime. n.2431. p. 41 
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costumeiro das mulheres “honestas”, neste sentido Almerinda parecia ser uma exceção 

daí surge a desconfiança de Agostinho.   

Não se pode dizer que os fatos apresentados nos autos do processo seja comum a 

apenas uma mulher de elite. Outras mulheres que pertenciam às camadas dominantes 

poderiam ter cometido adultério sem que a ocorrência tenha sido conhecida no âmbito 

público, afinal os assuntos de família eram resolvidos no ambiente privado de modo que 

muitos poderiam passar despercebidos. No que diz respeito as formas de repressão às 

mulheres que fugiam as normas de conduta, poderiam acontecer de forma variadas 

dentre as quais a violência física não estivesse incluída.  

É preciso considerar que o crime cometido contra Almerinda não foi 

denunciado, o fato de este ter acontecido na rua e Augusto ter sido preso em flagrante 

explica porque o caso foi levado a julgamento. De modo que a ocorrência da violência 

de gênero envolvendo os Fróes da Motta não foi um caso isolado, pode até ser 

considerado singular, apresentando particularidades que lhe foi peculiar, mas não se 

pode dizer que foi único. No acervo documental do CEDOC, arquivo onde pesquisei 

para realização deste trabalho, além do processo em análise não consta nenhum outro 

que tem como partes pessoas legalmente casadas, por isso considera-se que o processo 

crime que serve como fonte para este trabalho constitui-se num documento raro e 

fundamental para se compreender de que forma se tratava a violência contra mulher 

pela sociedade feirense no contexto da pretensa modernização. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 – UMA QUESTÃO DE HONRA 

 

A promulgação do código penal de 1891 foi resultado de intensos conflitos entre 

os clássicos e os positivistas, que discutiam sobre o tipo de ordem mais adequada para o 

Brasil. Cada grupo apresentava concepções diferentes para criminalidade, natureza do 

crime e do criminoso. Os clássicos admitiam que o indivíduo era inteiramente 

responsável pelo seus atos e possuía livre arbítrio para tomar suas próprias decisões. Os 

positivistas criticavam a noção de livre pensar dos sujeitos sociais apresentado pelos 

membros da escola clássica. 

A escola clássica de direito tem sua origem na Itália, foi fundada por Cesare 

Becaria que inspirado nas idéias liberais, advogava que o indivíduo é um ser racional, 

consciente de cada um de seus atos e que cometeria o crime por decisão própria. De 

acordo com as premissas desta escola, o criminoso deveria ser punido com pena de 

reclusão até que estivesse reconstituído e apto para viver em sociedade, sendo todos os 

indivíduos eram iguais perante a lei. 

A escola positivista de direito penal tinha como um de seus principais 

representantes Cesare Lombroso que com seus seguidores defendiam a idéia da 

existência do criminoso nato, o qual teria a tendência natural para o crime, assim a 

criminalidade deveria ser analisada pelo método científico. Para os positivistas, a 

ciência era o único meio capaz de entender e diagnosticar o criminoso, determinado 

pela sua origem social e genética. Nesta perspectiva, o criminoso era um sujeito doente 

que precisava ser tratado, seu crime era uma questão para ser analisada pela medicina, 

sociologia e psicologia79. 

Essas foram as duas tendências que vigoraram no Brasil por ocasião da 

implantação do código penal de 1890. Ainda que a perspectiva positivista atraísse a 

elite brasileira fascinada pelo projeto modernizador, que idolatrava os preceitos e 

conceitos científicos, o modelo clássico foi à fonte de inspiração desse código, sem que 

se deixasse de lado o positivismo. 

                                                
79 RIBEIRO FILHO, Carlos Antonio Costa. Clássicos e Positivistas No Moderno Direito Penal 
Brasileiro: Uma Interpretação Sociológica. HERSCHMANN, Micael M. e PEREIRA, Alberto M. op 
cit. 1994. P. 131 
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É importante destacar que a organização do código penal de 1890 se deu no 

período da implantação da República no Brasil. Momento em que a preocupação com a 

preservação da moral e dos “bons costumes” era uma constante, ressaltando que neste 

contexto as mulheres eram as guardiãs das normas de conduta consideradas ideais.  

É interessante perceber assim o tratamento que era dado aos sujeitos femininos 

no código penal de 1890, principalmente aquelas em situação de violência. 

De acordo com os preceitos do novo código, todos os indivíduos eram iguais e 

teriam igualdade de tratamento perante a justiça. Na prática isso não se efetivava, 

segundo Suean Cauaulfield, esse novo conjunto de leis era considerado impreciso e 

ultrapassado, isso fazia com que os juristas aproveitassem as brechas existentes nesse 

código para interpretarem as leis da forma que lhes era mais conveniente80. Vigorava no 

código penal de 1890 assimetrias sociais e de gênero, como a utilização da expressão 

crime passional para julgar os crimes em que a honra masculina estava em questão. O 

mentor da definição do criminoso passional, Henri Ferri, especificava quem praticava 

esse tipo de crime era  

 

“... um criminoso social, isto é alguém que comete um crime 
impulsionado por motivos úteis a sociedade. Para ele, o amor, a honra, o 
ideal político e religioso, eram paixões úteis a vida coletiva, enquanto a 
vingança, a cupidez, o ódio, eram paixões anti-sociais, nocivas”81. 

 

No Brasil os crimes passionais foram associados ao amor, à paixão, a honra. A 

noção que se tinha a respeito desse tipo de crime permitia que tanto homens como 

mulheres pudessem ser considerados criminosos da paixão82. Entretanto, respaldados 

pela ciência “moderna” os juristas utilizaram o argumento de que o crime passional era 

uma expressão brutal do instinto sexual, sendo este ativo somente nos homens, 

considerava-se que as mulheres eram incapazes de cometer esse tipo de crime. Deste 

modo, somente os homens possuíam a prerrogativa de não serem devidamente punidos 

pelos crimes em defesa da honra. Neste sentido o código penal de 1890 privilegiava 

                                                
80 CAUFIELD, Sueann. Em Defesa da Honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro 
(1918-1940) . Campinas, São Paulo: Editora da Unicamp. Centro de Pesquisa em História Social da 
Cultura, 2000. p.73. 
81 CORRÊA, Mariza. Os crimes da paixão. São Paulo: Brasiliense, 1981. p.16. 
82 Aqui encontra-se uma visão positivista do tipo penal. 
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determinados grupos sociais, etnicos ou de gênero. 

Martha Esteves em seu trabalho sobre as meninas perdidas aborda que a conduta 

feminina era o parâmetro utilizado pela justiça para julgar os crimes contra honra 

 

“... nos crimes do amor, as ofendidas se tornavam mais que os acusados, o 
centro da análise dos julgamentos. Os juristas avaliavam se mereciam, ou 
não, sofrer o crime; se os comportamentos e os atos facilitavam e 
justificavam a ocorrência de uma agressão. A transformação da ofendida 
em possível culpada correspondia à posição de mulher como principal 
alvo da política sexual: sua conduta torno-se objeto de conhecimento 
científico (médico e jurídico) e constituiriam-se verdades universais em 
relação a ela”83. 

 

Tais crimes eram julgados de acordo com a conduta feminina, sendo que a 

justiça só protegia as mulheres que se adequavam aos padrões sociais de 

comportamento. Neste contexto, a justiça funcionava como instrumento 

disciplinarizador da ordem social que estava se estabelecendo durante a Primeira 

República. 

A análise da forma como eram julgados os assassinos de mulheres nos permite 

perceber a ambigüidade presente no código penal de 1890. Na verdade, coexistiram no 

novo código duas concepções de crime opostas que eram utilizadas conforme o 

conveniente, e a situação. Se os princípios do direito clássico foram fundamentais no 

julgamento da maioria dos crimes, nos casos em que a honra masculina estava 

envolvida, os ideais positivistas eram muito úteis para eliminar a culpa dos que 

matavam por ciúmes. A influência do direito clássico não impediu a presença das idéias 

positivistas no julgamento de assassinos de mulheres.  

Se a modernização brasileira viria acompanhada de inovações no campo do 

direito penal, ainda mantinha-se nestes aspectos tradicionais das leis que regiam o Brasil 

anteriormente, principalmente no que diz respeito às normas de comportamento 

feminino. Desde as Ordenações Filipinas, conjunto de leis que regiam o Brasil enquanto 

colônia de Portugal que as mulheres eram punidas e condenadas se traíssem seus 

maridos 

                                                
83 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas Perdidas: os populares e o cotidiano do amor no Rio de 

Janeiro da Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. p. 141 
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“Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá 
matar assim a ela como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero 
fidalgo, ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. E não 
somente poderá o marido matar sua mulher e o adúltero, que achar com 
ela, mas ainda pode licitamente matar, sendo certo que lhe cometeram 
adultério”84. 

 

As Ordenações Filipinas além de apresentarem assimetrias de gênero, já que só 

se considerava crime o adultério feminino, os homens poderiam ter relações extra 

conjugais. Neste conjunto de leis também vigoravam diferenças sociais pois somente 

homens pobres poderiam ser mortos junto com a esposa adúltera. O primeiro código 

penal brasileiro, de 1830, manteve incompatibilidade de direitos entre os sujeitos 

masculinos e femininos, neste código as mulheres adúlteras eram consideradas indignas 

de receber a proteção da lei que dava amplos direitos aos maridos traídos de defender 

sua honra se esta fosse ultrajada pelas esposas.   

As diferenças de tratamento entre homens e mulheres também persistiram no 

código civil brasileiro de 1916 no qual as mulheres apareciam tuteladas como os 

menores e os velhos, quando casavam recebiam o sobrenome do marido, deveriam 

manter a virgindade até o casamento. 

A história do direito no Brasil evidencia que ele funcionou como direito da 

desigualdade, uma violência institucionalizada que fornecia instrumentos jurídicos para 

perpetuação da hierarquização de gênero e social. A penalização de crimes funcionava 

como mecanismo para solucionar todos os males sociais e garantir a ordem. 

As transformações estruturais ocorridas no Brasil, início da Primeira República, 

indicavam que o país estava dando passos rumo à modernização e o progresso. Quer 

dizer da permanência de valores sociais moralizantes e tradicionais a serem aderidos 

pelos sujeitos femininos? Na verdade, o que se percebe de uma forma geral é a 

coexistência de dois discursos, o tradicional, para normas de comportamento, e o 

moderno para reformas estruturais. Neste sentido, podemos dizer que o ideal 

modernizador do início do século XX era paradoxal, um exemplo disso era a forma 

como se percebia os meios de comunicação da época, ao mesmo tempo que estes 

                                                
84 Apud Corrêa, op cit.p.19 
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indicavam  um sinal de progresso apresentavam também perigo à sociedade, pois de 

acordo com o ideal vigente serviam como instrumento na divulgação de estímulos 

sensuais vistos como a causa da degeneração moral  85. 

 Neste contexto, reforçar a vigilância sobre as mulheres revela o medo que os 

sujeitos masculinos tinham de que seu papel de dominador fosse abalado. No caso em 

questão ficou evidente no depoimento das testemunhas que a agredida estava 

exaustivamente sendo observada por todos que se achavam presentes na casa do coronel 

Agostinho.  

 Esse é um indício de que  infidelidade feminina poderia trazer sérios transtornos 

de ordem social para os sujeitos masculinos. Assim, caso fosse necessário o homem 

deveria reafirmar sua masculinidade, utilizando até a de força física. 

 Nesse tocante, muito nos serve as idéias de Stuart Hall quando afirma que a 

identidade dos sujeitos não é fixa, é móvel, construída, sendo, portanto. passível de 

modificações86. As normas  sociais de comportamento ditados para serem seguidos por 

homens e mulheres são constantemente redefinidos, nem sempre são seguidos pelos 

sujeitos sociais. O advento da modernidade no início do século XX permitiu uma 

redefinição nas normas de conduta às mulheres as quais asseguraram para si novos 

códigos de sociabilidade, como a sua presença em diversos espaços públicos, isso 

conseqüentemente, dobrou-se a vigilância masculina sobre elas. Neste sentido pode-se 

pensar em masculinidade abalada, já que os homens reajustaram sua rotina a fim de 

vigiar o comportamento feminino na tentativa de manter um dos elementos associados 

aos sujeitos masculinos – o poder de controlar as mulheres, que poderia lhes ser tirados 

pelas novas circunstâncias de vida que a modernidade oferecia para às mulheres87.  

 Vê-se em Almerinda a imagem de uma mulher que incorporou o ideais que 

caracterizavam a modernidade e rejeitou os valores tradicionais concernente a honra 

feminina. Ela ultrapassou as fronteiras sociais que lhes era imposta. Assim, se para os 

homens o discurso normatizador tradicional era conviniente, para algumas mulheres ele 

não interessava mais, conforme salienta Dias “a história social das mulheres está longe 

                                                
85 CAULFIELD, op cit. p.167. 
86 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós – Modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
87 Para maior compreensão sobre a redefinição de identidade sexual ver BADINTER, Elisabeth. XY: 

sobre a identidade masculina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1993. 
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de ser uma história de clausura e passividade” 88. 

Deste modo, as mulheres no início da Primeira República, representavam um 

enorme perigo a nova ordem que estava se estabelecendo. O controle e a vigilância 

faziam-se necessários para que os sujeitos femininos evitassem as tentações postas pela 

vida moderna e não se corrompessem89. Na realidade, temia-se que as mulheres 

questionassem a dominação masculina e se voltassem contra ela, neste sentido, a 

modernidade serviu para manter a subordinação da mulher ao homem. 

Em Feira de Santana os ideais de modernização provocaram não só reformas de 

cunho estruturais como também tiveram considerável influência na redefinição das 

identidades de gênero. Se para Agostinho os valores tradicionais de comportamento 

ainda eram convenientes, para sua esposa estes lhe era confuso. Observa-se a 

emergência de novas formas de comportamentos feminino e, consequentemente, de 

inúmeros conflitos nas relações de gênero.  

 O choque entre o tradicional e o moderno fica evidente no depoimento de 

Joaquim Anacleto de Oliveira que afirmou que estranhou o comportamento de 

Almerinda com Doutor Auto, pois sendo a testemunha “... um homem de educação 

antiga que são chamadas hoje atrazadas estranhando os actos da civilização moderna 

não gostou de ver aquilo aquelas horas”90. Essa fala da testemunha indica que na 

concepção da época, a modernidade representava um perigo à sociedade. 

Discutindo sobre os efeitos do projeto de modernização nos papéis atribuídos a 

masculinidade em Feira de Santana nas primeiras décadas do século XX, Kleber Simões 

argumenta que  

 

“... a modernidade se constituiu num momento de angústia e medo para 
aqueles que estiveram associados à tradição de valores da ordem que 
estava sendo extintos dentro desse processo, uma vez que a modernização 
acenava para o declínio político e econômico desses agentes, cujas 
implicações sociais oriundas desse processo afetariam as representações 
de mulheres e homens promovendo uma reestruturação dos sistemas de 

                                                
88 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: 

Brasiliense,1984.p.74 
89 CAULFIELD, op cit p. 164 
90  Processo crime p. 30 
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gênero” 91. 

 

Isso explica o temor, apresentado no depoimento dos homens que 

testemunharam o caso em análise em relação à modernidade, na verdade, existia o 

medo de perderem seus papéis sociais que lhes garantiam o poder de dominar as 

mulheres, além disso, temiam uma redefinição da masculinidade92. 

 

Justiça, violência e papel masculino  

 

Quando perguntado sobre o ocorrido na madrugada de 22 de março de 1922, 

Agostinho Froés da Motta alegou “que feriu sua esposa em defesa de sua honra 

ultrajada por Doutor Auto Esmeraldo Reis” 93. Todas as vozes das testemunhas e dos 

membros da justiça de Feira de Santana envolvidos no julgamento do caso manifestam 

preocupação com a imagem de Augusto Froés da Motta que se sentia vitimizado pelo 

fato de ter sido traído por sua mulher. 

Os estudos que abordam os crimes contra a honra no período da Primeira 

República destacam que estes ganharam grande destaque naquele contexto94. Nas 

primeiras décadas do século XX circulavam no Brasil idéias de civilização e 

modernização, sendo que o controle da moralidade e do comportamento mostraram-se 

essenciais para concretização do projeto modernizador. Nesse momento, os discursos 

jurídicos e médicos tiveram grande credibilidade, uma vez que além de apresentar um 

caráter científico serviram como instrumentos para manter a ordem social. Sobre a 

importância da ciência do direito faremos uma reflexão mais aprofundada a posteriori  

ainda neste capítulo. Primeiramente, trataremos das especulativas sociais sobre a noção 

de honra, partindo da análise das falas das testemunhas interrogadas no processo em 

análise. 

Algumas questões pertinentes são: A que estava associada à noção de honra? A 

partir de que parâmetros mediam-se a honra feminina e masculina? A definição de honra 

                                                
91 SIMÕES, op. cit.P. 89 
92 BADINTER, op cit. 
93 Processo crime P.3 
94 Ver: CAULFIELD, op cit. e ESTEVES, op cit. 
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estava relacionada com os padrões de comportamento a serem seguidos por homens e 

mulheres, portanto, revelava as assimetrias existentes nas relações de gênero.  

Das mulheres esperava-se a pureza moral e sexual, a honra feminina estava 

associada ao controle da sexualidade. As solteiras deveriam manter a virgindade, após o 

casamento a vida sexual se restringia ao matrimônio. No que diz respeito ao homem 

honrado, este era aquele considerado um trabalhador respeitável e respeitador, ele não 

desonraria uma mulher ou voltaria atrás de sua palavra, além disso controlaria o 

comportamento feminino a fim de evitar o constrangimento de ser acusado de mostrar 

descaso para com a família95. 

Deste modo, entende-se o fato de Agostinho Froés da Motta utilizar o ultraje da 

honra para se defender do crime de agressão contra sua esposa. Essa estratégia de defesa 

do agressor deixa evidenciar que a noção de honra da sociedade feirense no início do 

século XX trazia estampada uma visão, eminentemente, masculina que dava ao homem 

o direito de, até mesmo, assassinar uma mulher que porventura ultrajasse sua honra por 

meio de uma traição, e se não agisse desta forma colocaria sua masculinidade sob 

questionamento. Élisabeth Badinter diz que esse pensamento demonstra a fragilidade da 

identidade masculina, que está longe de ser firmada. Em conseqüência disso os sujeitos 

masculinos se sentem na obrigação de reafirmar sua masculinidade quando sentem que 

esta pode ser abalada. Agir violentamente é uma das formas de fazer isso96. 

Alegar a “incoerência” do comportamento de Almerinda de Almeida Motta 

como fator motivador de seu ato de violência, deu a Agostinho amplo apoio da 

sociedade e da justiça, isso fica manifestado tanto nos depoimentos das testemuhas que 

se posicionaram a favor do acusado, como da própria justiça que jugou a caso baseando-

se no comportamento “desonesto” de Almerinda. 

Agostinho Fróes da Motta agiu visando atender a expectativa da sociedade em 

relação ao homem traído por sua esposa. Ancorando-se no argumento de legítima defesa 

da honra, Agostinho defende-se da acusação do crime de agressão contra sua esposa 

sem mesmo ter sido perguntado sobre a causa da agressão. Apresentar o motivo dos 

                                                
95 AlGRANTI, Leila Mezan. Honradas e Devotas: mulheres da colônia: condição feminina nos 

conventos e recolhimentos do Sudeste do Brasil. 1750-1822. Rio de Janeiro: J. Olympio, Brasilia: 
Edunb, 1993.  

96 BADINTER op cit. 
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espancamentos antes de relatar o crime propriamente dito, demonstra que o agressor 

tinha certeza que sua atitude era antes de tudo justificável e seus argumentos seriam 

aceitos, uma vez que cometer um crime para vingar a honra ultrajada era tolerado tanto 

pela sociedade, como pela justiça no contexto das primeiras décadas do século XX. 

A visão das testemunhas sobre o crime descortina as construções sociais acerca 

do ideal de comportamento masculino no período em análise. A agressividade ou a força 

física era uma característica associada à identidade masculina e deveria ser 

demonstrada, caso sua honra tivesse sido ferida. Isso fica evidente no depoimento de 

Manuel Alves de Brito, chauffeur da família Fróes da Motta, que sobre a relação 

próxima entre o Doutor Auto Reis e Almerinda disse: “Se o coronel Agostinho não ficar 

bom ou morrer vai se dar dentro da casa dele um fato muito desagradável entre o 

Doutor Auto e seu Agostinho e sua mulher”97. 

 O “fato desagradável” a que a testemunha estava se referindo iria ser provocado 

por Almerinda, sendo ela responsável pelo desenrolar do processo que estava sendo 

movido contra Agostinho, isto é, a possibilidade da agredida está traindo o marido com 

o doutor Auto Reis.  

Outra testemunha do processo ressaltou que até mesmo o Coronel Agostinho 

Froés da Motta, embora estivesse doente, havia percebido a amizade muito intima entre 

o Doutor Auto e Almerinda e dissera 

 

“... que algum dia eles haviam de dizer que ele Agostinho fora um 
profheta e chamando seu filho Doutor Eduardo dissera ordenou-lhe que 
pedisse a conta pois a estadia do dito médico, dia e noite, em sua casa não 
era boa, mais tarde o Doutor Eduardo dissera a elle testemunha que o 
Coronel Agostinho lhe havia dito que a estada do Doutor Auto havia de 
acabar em um grande desgosto”98. 

 

Assim, não havia nada de extraordinário na atitude de Agostinho, todos que 

suspeitavam que Almerinda estava adulterando já esperavam que o acusado punisse a 

esposa por sua conduta “desonrosa”, de modo que ele, ainda que não quisesse, não 

poderia deixa a esposa impune. Neste sentido, pode-se falar numa sociedade em que as 

                                                
97 Processo Crime p. 39 
98   Processo crime p. 19 
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práticas cotidianas mutilam várias dimensões da personalidade masculina, por exemplo, 

a passividade e sensibilidade99. Em seu depoimento Agostinho afirmou que amava a 

mulher e não tinha intenção de feri-la, deste modo, pode-se considerar que a pressão 

social foi de grande influência na atitude agressiva do acusado. 

 Na verdade, o comportamento de Almerida provocava a insatisfação de 

todos os homens que testemunharam a favor do agressor, isso fica claro no depoimento 

de Valentim José de Souza Jesus quando relatou a reação do Doutor Eduardo Froés da 

Motta quando soube que Agostinho havia ferido a esposa  

 

“... dizendo Doutor Eduardo que seu irmão estava doido ao que ele 
testemunha respondera – não, seu irmão não está doido ele tem razão 
porque eu vi várias vezes e abominei as manobras do dito médico com 
Dona Almerinda”100 . 

 

Vemos acima o depoimento de um homem desestruturado que se sente ameaçado 

em sua masculinidade, sem nem mesmo pertencer a família Froés da Motta, a 

testemunha diz enfaticamente que abominava a conduta de esposas adúlteras e que o  

acusado estava agindo corretamente, diante do fato de ter sido traído. Na verdade, a 

reação da testemunha demonstra o temor masculino de ter sua honra ultrajada e a 

impossibilidade de se controlar o comportamento das mulheres mesmo sob rigorosa 

vigilância. 

 Deste modo, a violência apresenta-se como um elemento definidor dos papéis e 

identidades de gênero. Sendo Augusto um homem traído, deveria demonstrar sua 

intolerância em relação à atitude de Almerinda. O uso da força física seria 

imprescindível para uma reafirmação da macheza e evidenciava o medo que os sujeitos 

masculinos tinham de serem rebaixados socialmente. Assim a violência seria o meio 

pelo qual os homens reforçariam sua virilidade e poder de dominação sobre as mulheres 

que não se submetiam aos padrões de comportamento considerados ideais. 

 Fica nítido então, que no contexto do início do século XX admitia-se a violência 

contra mulher desde que essa ocorresse em nome da ordem social. A violência fazia 

                                                
99 SAFFIOTI, Heleieth. O Poder do Macho. São Paulo, 7ª Edição, Coleção Polêmica, Ed. Moderna, 
1987. p. 27 
100 Processo crime 2431. verso da p. 42. 
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parte de um código de moralidade, da confirmação de uma ordem social regida pelos 

homens, que tinham o dever de “proteger” as mulheres e defender a honra, já que a 

honra feminina assegurava a solidedez das famílias e preservava a honra masculina – 

um dos elementos definidores da masculinidade101. 

 Percebe-se, portanto, que a violência de gênero era constitutiva das relações 

sociais, que nos permite extrair de um período ideal de conduta determinada para 

homens e mulheres e compreendida pela representação de identidades masculinas e 

femininas de um contexto. 

 Na reconstituição dos fatos que teve como desfecho os ferimentos apresentados 

por Almerinda não só a honra de Agostinho estava sendo posta em discussão como 

também a da família Froés da Motta. Nos depoimentos que constam no processo crime 

em análise, freqüentemente, mencionava-se que Almerinda desrespeitou o ambiente 

“sagrado” do lar. A preocupação era, principalmente, com a imagem do coronel 

Agostinho Fróes da Motta tido como homem de respeito, de elevada posição social e 

política, definição que representava o ideal de masculinidade para época. A referência 

constante à falta de consideração de Almerinda para com o sogro constituiu-se num 

agravante contra a ofendida.  

 Outro componente da masculinidade no contexto das primeiras décadas do 

século XX era a incumbência de prover o sustento do lar. Quando se perguntava as 

testemunhas sobre o procedimento de Agostinho todas foram unânimes em dizer que o 

acusado cumpria com sua obrigação de manter, materialmente, sua esposa e ainda as 

duas irmãs  dela e sua sogra. Durante a Primeira República era comum que os homens 

assumissem a responsabilidade financeira da família, sobretudo no seio dos seguimentos 

dominantes. Entre os populares ainda que isso não acontecesse esperava-se que os 

homens cumprissem, minimamente, o papel de provedor. A expectativa frustrada de que 

os sujeitos masculinos financiassem as despesas da família era motivo de intensos 

conflitos102. 

 Enquanto para as mulheres era inconcebível possuir relações extra conjugais, 

                                                
101 ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. “Quem é frouxo não se mete”: Violência e Masculinidade 
como elementos constitutivos da imagem do Nordestino. Revista Projeto de História, São Paulo, 
(19), Nov.1999. p.173-188. 
102 Ver: CHALHOUB, Sidnei. Trabalho, Lar e Botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de 

Janeiro da Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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não se pode dizer o mesmo em relação aos sujeitos masculinos. No depoimento de 

Joaquim José de Souza de Jesus quando perguntado sobre o comportamento do acusado 

em sua vida particular: “Respondeu que o denunciado em seu particular quer como 

casados sempre zelou de sua família, da sogra e da cunhada e quanto a aventuras nunca 

se ouvira falar”. A expressão “aventuras” utilizada pela testemunha se referia as relações 

românticas que os homens tinham fora do casamento, as quais não eram vistas com 

maus olhos pela sociedade da época, desde que as mulheres com quem mantivessem 

relacionamentos não causassem transtornos familiares103. O próprio termo “aventuras” 

indica que o comportamento infiel masculino não causava danos sociais e se 

assemelhava a uma brincadeira inofensiva. A infidelidade masculina possuía também o 

respaldo da ciência, visto que  afirmava que os homens possuíam um instinto sexual 

desenfreado, se constituindo em um atributo inerente a masculinidade104. 

O julgamento do crime de violência que envolveu Agostinho e Almerinda, não 

enfatizava o ato de violência praticado pelo acusado, motivo pelo qual o processo fora 

aberto. A atenção dos membros da justiça que avaliaram o caso estava voltada para a 

conduta da ofendida, no relatório da justiça para descrever o ocorrido na noite de março 

de 1922 ficou evidente que a preocupação dos sujeitos jurídicos era com as 

justificativas consideradas pertinentes e que poderiam atenuar a pena do réu 

 

“Consta desses autos que na madrugada do dia 22 de Março findo, ... 
Capitão Augusto Froés da Motta, estando dormindo com sua esposa, D. 
Almerinda de Almeida Motta, em casa de residência do seu pai Coronel 
Agostinho Froés da Motta, que guardava leito, foi surpreendido com o Dr. 
Auto Esmeraldo dos Reis, no seu quarto, junto a sua cama a procura de 
sua esposa, não julgando encontral-o ali, e conhecendo o mesmo que 
estava traindo na honra de sua esposa, pelo mesmo  assistente de seu pai, 
entro a repelir o dito médico que fora tomado de suas mãos, por pessoas 
que fazia companhia ao infermo. Retirando o Capitão Augusto para casa 
de sua residência, armou-se e de volta encontrou sua esposa, na rua 
Senhor dos Passos, disparou um tiro nesta que produziu os ferimentos 
constante do exame de corpo de delito fls que foi julgado procedimento e 
capitulando no Art. 303 do Código Penal em vigor...Da prova testemunhal 
ficou provado, que o Dr. Auto Esmeraldo Reis, mantinha relações ilícitas, 
levando o seu esposo a praticar o crime previsto no Art. 303 do mesmo 
código”105.  

 

                                                
103 Ver CAULFIELD, op cit.. 
104 VER SOIHET, op cit. e BADINTER op cit. 
105 Processo Crime 2431 verso da p. 19 e p. 20, 
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Deste relatório podemos destacar algumas questões importantes para 

observarmos como era tratado pela justiça o crime de violência contra mulher em Feira 

de Santana no início do século XX. Os sujeitos femininos eram considerados vítimas e 

suspeitos ao mesmo tempo. 

Se por um lado julgava-se Agostinho pela agressão de acordo com o artigo 303 

do código penal de 1890106, que dava a Almerinda a condição de vítima, por outro lado 

o fato dela ser adúltera a conduzia à condição de suspeita perante a lei, uma vez que  

infringiu uma norma de conduta imposta pela sociedade e fundamental para mantê-la 

coesa. 

A forma como os guardiões dos preceitos legais articularam o relatório 

demonstra sua complacência relação ao crime de violência contra mulher. Antes de 

fazer qualquer referência ao procedimento de Agostinho apresentaram-se, 

primeiramente, os acontecimentos que antecederam os espancamentos em Almerinda, 

dando a entender que a vítima era responsável pela agressão que sofreu. Para justiça 

Agostinho fora forçado a cometer atos violentos contra própria esposa. 

Neste caso o parâmetro utilizado para julgar o caso de violência contra mulher 

foi à conduta de Almerinda. As perguntas feitas pelos representantes legais demonstra 

mais uma vez tal afirmação 

“Perguntado se sabe desde quando se fala nesta relação ilícita entre o 
Doutor Auto e Dona Almerinda” 107. 

“Perguntado se ele como chauffeur empregado do Coronel Agostinho 
havia notado entre Doutor Auto Reis e Dona Almerinda alguma coisa que 
fizesse desconfiar das reações entre ambos?”  

“Perguntado que rumos levaram o Doutor Auto e Dona Almerinda depois 
que aquele saiu do quarto do coronel Agostinho” 108. 

 

As perguntas feitas pelos membros do judiciário são intencionais, uma vez que 

induz a testemunha a apontar o que seria definitivo no julgamento do caso – a conduta 

“desonesta” de Almerinda. Percebe-se uma tendência manipuladora nas perguntas  que 

                                                
106 Sobre o Art. 303 o Código Penal brasileiro de 1890 versa que os enquadrados no crime previsto neste 
artigo são os que: Offender physycamente alguém, produzindo-lhe dôr ou alguma lesão no corpo, embora 
sem derramamento de sangue. 
107 Pergunta do Delegado a primeira testemunha: Valentim de Souza Júnior.  Processo. 2431 p. 13 
108 Pergunta do advogado de defesa a Joaquim Anacleto de Oliveira. Processo 2431 Verso da p. 31 
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visavam livrar o réu da acusação. Por meio de interrogações pretendia-se comprometer 

a vítima por expor sua conduta considerada inadequada para mulheres e assim pudesse 

acusá-la de ser culpada pelo desequilíbrio mental de Agostinho que não suportando a 

traição feriu sua esposa em defesa da honra. 

O veredicto final da justiça para o crime demonstra sua benevolência em relação 

ao crime de violência. As circunstâncias em que Agostinho feriu Almerinda lhe 

condenariam “no máximo de penas do artigo 303 do Código Penal, visto concorrerem 

os agravantes dos parágrafos 5° e 9° do artigo 39109 do mesmo código”. 

No entanto, os agravantes dos referidos parágrafos do Código Penal não 

superaram os atenuantes do parágrafo 1 ° do artigo 42 alegados pela defesa 

 

“... existiu circunstâncias alternantes em pessoa do réu e é a do parágrafo 
1° do artigo 42 do Código Penal que diz: não ter havido no delinqüente 
pleno conhecimento do mal e directa intenção de o praticar”110. 

 

Respaldados pelo artigo 42 Código Penal de 1890, a justiça feirense decide 

interromper, e arquivar o processo. Devido à ausência de indícios que indiquem a 

retomada do processo é muito provável que ele nunca tenha sido reaberto. Neste caso, o 

acusado foi beneficiado, uma vez que não foi punido pelo crime de violência contra sua 

esposa.  

É importante ressaltar que ter sido julgada apenas por homens se constituiu 

numa desvantagem para Almerinda, a qual ficou a mercê da opinião e julgamento 

apenas de homens. Esse fato deixa evidente, portanto, que a estrutura do poder 

judiciário de 1890 era tendenciosa, buscando sempre uma proteção para os homens. 

Esses aspectos nos fazem questionar sobre a possibilidade de Almerinda ter cometido 

ou não adultério, já que só temos a opinião masculina e que se manifestou a favor de 

Agostinho. A agredida só é interrogada apenas uma vez, no seu depoimento  só fala do 

ferimento que seu marido lhe havia feito. Em nenhum momento Almerinda menciona a 

                                                
109 Os parágrafos 5° e 9° do artigo 39 do código penal brasileiro de 1890 versam o seguinte, 
respectivamente: Ter superioridade em sexo, forças e armas de modo que o ofendido não pudesse 
defender-se com probabilidade de repelir a offensa / Ter sido o crime commetido contra adolescentes, 
descendentes, conjugue irmão, mestre, discípulo, tutor, tutelado, amo. 
110  Processo crime p. 2431 p.57. 
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possibilidade de Agostinho tê-la espancado por suspeitar que ela estava o traindo. Assim 

não se pode afirmar que Almerinda tenha adulterado. 

 

 

 

 



Conclusão 

 

O estudo sobre a violência contra mulher em Feira de Santana possibilitou 

compreender o contexto social da cidade no início do século XX, a qual passava por 

transformações que pretendiam modernizar e civilizar o município. Apesar da existência 

de um discurso modernizador, ainda era vigente as concepções tradicionais de 

comportamento, principalmente, feminino. Esse fato nos faz questionar até que ponto 

pode-se considerar a efetivação do projeto modernizador na cidade princesa. 

 Chegamos a compreender que o ideal de comportamento feminino associado a 

pureza moral, submissão e recato não foi internalizado por todas as mulheres; a conduta 

de Almerinda é prova disso. Podemos considerar que os modelos de representação 

feminina foram questionados, o caso de Almerinda apresentou particularidades que nos 

fazem evitar generalizações. 

 Percebemos que a violência contra mulher era aceitável pela sociedade quando o 

motivo era a transgressão feminina das normas sociais. De modo que o julgamento de 

casos de violência tinha como parâmetro a conduta dos sujeitos femininos. Nesta 

circunstância a mulher em situação de violência assumia o papel de vítima, quando 

agredida, ou transgressora, se  motivo da agressão fosse o rompimento com os padrões 

de comportamento socialmente determinados. 

 Compreendemos que a sociedade feirense do início do século XX dava extremo 

valor a preservação da honra masculina a qual era assegurada pelas mulheres, isso 

explica o rígido controle e vigilância sobre elas. Além disso, a sociedade aceitava o 

assassinato de mulheres que ultrajavam a honra masculina. 

Este estudo possibilitou a compreensão dos elementos definidores da 

masculinidade no início do século XX, sendo a violência um dos atributos principais do 

comportamento masculino, e a manifestação de atos violentos uma demonstração e 

reafirmação da masculinidade que não deveria em momento algum ser questionada, 

qualquer ausência de virilidade e macheza colocariam os sujeitos masculinos sob o risco 

de serem rebaixados socialmente. 
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 Entendemos que o sistema judiciário do início do século XX objetivava 

disciplinar, controlar os sujeitos, especialmente femininos, com a finalidade de manter a 

ordem social essencial para a concretização do projeto modernizador. O direito penal 

funcionou como direito da desigualdade, uma violência institucionalizada que 

consagrou hierarquizações de gênero e social. 

 Acredito que este estudo conseguiu cumprir os propósitos traçadas no projeto de 

pesquisa. Este foi perceber a noção de violência contra mulher em Feira de Santana no 

início do século XX, e a partir disso compreender a representação do ideal de 

feminilidade e masculinidade para época.  

 Uma compreensão maior das questões acima mencionadas pode ser alcançada 

mediante a consulta de outras fontes como jornais e outros processos crimes. Há uma 

variedade de recortes que podem ser feitos para estudar a violência contra mulher, pois 

apesar de ser um fenômeno transversal ela assume características singulares para cada 

grupo em que este problema se apresenta. 

É importante ressaltar que nenhuma produção é definitiva capaz de responder 

todas as questões. Todo trabalho impõe alguns limites, considero que no caso deste, o 

fator tempo foi definitivo na delimitação de análise de outras fontes que poderiam ser 

agregadas ao nosso estudo. 
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