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RESUMO 
 

MULHERES VIOLENTAS E VIOLENTADAS: NOTÍCIAS „SARCÁSTICAS‟ E 

CORRIQUEIRAS NA IMPRENSA FEIRENSE (JORNAL FEIRA HOJE, 1970-1979) 

 

Este trabalho, intitulado “mulheres violentas e violentadas: notícias „sarcásticas‟ e 

corriqueiras na imprensa feirense (jornal Feira Hoje, 1970-1979)”, apresenta uma 

discussão acerca da forma como o Jornal Feira Hoje, no período desta pesquisa, 

transmitia as reportagens de violência de gênero – tendo a mulher como o centro de suas 

descrições e representações - ao mesmo tempo em que propagava a construção de uma 

nova Feira de Santana, moderna e civilizada. Para isto, analisamos a relação entre o 

contexto da década de 1970 e a ilusão da modernidade, contrastando com a quantidade 

de reportagens encontradas que expunham um cotidiano marcado por experiências de 

gênero em que predominava a mentalidade machista e patriarcal e um cenário da 

violência. Busca-se investigar os agentes percussores, os tipos de violência mais 

comuns, as armas utilizadas, os motivos que geravam os atos violentos. Com isto, 

pretende-se produzir uma analise crítica e histórica a respeito da mentalidade machista 

da sociedade feirense neste período. 

 

Palavras-chave: Representação, Jornal Feira Hoje, Gênero, Violência e Mulheres. 



 

 

ABSTRACT 

 

VIOLENT AND ABUSED WOMEN: „SARCARSTIC‟ AND USUAL NEWS IN THE 

PRESS OF FEIRA DE SANTANA (FEIRA HOJE NEWSPAPER, 1970-1979) 

 

This paper, titled “violent and abused women: „sarcastic‟ and usual news in the press of 

Feira de Santana (Feira Hoje Newspaper, 1970-1979), presents a discussion about the 

way, at the time of this research, that the Feira Hoje newspaper were publishing the 

reports of gender violence – with women as the center of the descriptions and 

representations – at the same time as the newspaper were spreading the concept of a 

new, modern and civilized city. For this, it was analyzed the relationship between the 

70‟s context and the modernity‟s illusion, contrasting with the amount of reports found 

that were exposing a routine marked by gender experiences in which the violence 

scenery, patriarchal and sexist way of thinking were predominant. It was detected 

through an investigation the previous agents, detecting the most common types of 

violence, the weapons used and the reasons that were generating the violent acts. With 

this, it produces a critical an historical analysis related to the sexist way of thinking of 

Feira de Santana‟s society during this period. 

 

Keywords: Representation, Feira Hoje Newspaper, Gender, Violence and Women.           
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INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto “que ninguém escolhe seu tema de pesquisa; é escolhido 

por ele” (SAFFIOTI, 2004, p.42), é que defino o interesse em estudar a violência de 

gênero. Pois, antes de optar por esta vertente, estudava a criação do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Feira de Santana através do Jornal Feira Hoje (JFH) na década 

de 1970, quando me deparei com as inúmeras reportagens de violência doméstica neste 

mesmo período. E, tomada pela inquietação ao observar como este periódico retratava 

as reportagens de violência causada e sofrida pelas mulheres de forma “engraçada”, 

“normal”, corriqueira, no mesmo momento em que propagavam as idéias de 

desenvolvimento industrial, de modernização e civilização de Feira de Santana, tomei a 

decisão de investigar esta problemática mais detalhadamente. 

Feira de Santana, assim como algumas cidades do país na década de 1970, estava 

inserida na proposta política do “milagre econômico”, ou seja, em industrializar o Brasil 

e promover sua modernização. E esta atmosfera de progresso foi sendo construída e 

divulgada através das manchetes dos jornais, em particular o Jornal Feira Hoje (JFH), 

que teve a sua fundação na década de 1970. Este jornal também procurou despertar na 

população da cidade a noção de moderno associado à idéia de civilizado e de tudo que 

representasse o novo. Influenciando, de certa forma, o comportamento da sociedade 

feirense, pelo menos de alguns grupos. 

O primeiro exemplar do Jornal Feira Hoje foi exibido no dia 05 de setembro de 

1970, e, através dos seus discursos, foi possível analisar a sua posição e o seu interesse 

na construção ideológica de uma nova cidade. 

 

Surge mais um órgão de imprensa em nossa cidade. Com propósito dos mais 

sérios. 

Com disposição de lutar pelo desenvolvimento de Feira de Santana. Aqui 

estamos trazendo a nossa parcela de colaborar a “Feira Hoje”. 

A partir dessa semana, todos os sábados nós teremos este encontro com os 

leitores feirenses. Comentando, informando, notificando, opinando, fazendo 

colunismo moderno e atuante (Jornal Feira Hoje, Bahia, 05/09/70, p.02) 

           

          Porém, o Jornal Feira Hoje, além de notificar as idéias de progresso e 

modernidade, trazia outro aspecto, a violência, que revelava outra face da cidade. Junto 

às noticias que orgulhavam os feirenses circulavam outras, demonstrando uma condição
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feminina marcada pela violência, submissão, mas também de reação. Trata-se de 

notícias de violência sofrida e praticada pelas mulheres. 

          As práticas de abuso, que antes se reservavam ao ambiente privado, eram no dia-

a-dia descortinados pela imprensa. A partir dessas notícias proponho analisar como se 

dava a construção das imagens dessas mulheres, segundo o Jornal Feira Hoje, no 

período de 1970 a 1979
1
.  

          Os jornais têm se constituído importante fonte de pesquisa para historiadores e 

demais estudiosos. Segundo Moscovici (1990), a imprensa é como um diário de sua 

época, cuja consulta é necessária às gerações futuras, inclusive para descobrir os mais 

finos estímulos da vida pretérita. 

         Partindo da premissa que todo o jornal obtém uma perspectiva de orientar o modo 

de produzir a notícia, de vincular as informações, de propagar ideologias e valores 

culturais, é pertinente observar que os fatos registrados não se constituem em verdades, 

porém em construções humanas. Dessa forma, penso o jornal como um instrumento que 

representa as práticas produzidas em uma determinada época por grupos ou indivíduos 

de uma cultura dominante. Nesta perspectiva, “a representação social forma-se de 

acordo com interesses dos grupos e se transforma em “uma máquina de fabricar respeito 

e submissão, um instrumento que produz exigência interiorizada” (CHARTIER, 1991, p 

183).
 

Para alcançar os objetivos pretendidos nesta pesquisa utilizo como fontes as 

notícias do Jornal Feira Hoje de 1970 a 1979 – encontradas na Biblioteca Municipal 

Arnold Ferreira da Silva e o Censo Demográfico de 1970. Através destas fontes, 

buscarei discutir parte do contexto em que estava inserido o município de Feira de 

Santana no processo de modernização vigente, como também perceber as 

representações e os discursos deferidos sobre a mulher violenta e violentada no referido 

jornal.  

          Estas fontes serão analisadas a partir de um diálogo com uma bibliografia 

historiográfica que aborda o imaginário da cultura machista e a violência contra mulher, 

de forma geral. Será utilizada toda a bibliografia que aborde relações de representação, 

apropriação e questões de gênero. A exemplo de Joan Scott (1994, p.15), historiadora 

                                                           
1
 A opção em analisar as reportagens do jornal FH de 1970 a 1979, ocorreu porque a partir de 1980 o 

periódico passou por uma nova roupagem, isto já começa a ser observado  em 1979 onde o interesse em 

divulgar reportagens sobre violência doméstica começa a diminuir, e se concretiza no ano seguinte.  Pelo 

menos nos primeiros meses do ano de 1980, não foram encontradas nenhuma reportagem de violência de 

gênero. Não proponho aqui discutir o porquê dessa atitude. 
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americana que define a “categoria de gênero” desconsiderando a identidade biológica 

como determinante nas definições de identidades masculinas e femininas, são, em 

verdade, construções sócio-culturais.  

         As imbricações de poder são culturalmente elaboradas nas relações entre homem e 

mulher e se naturalizam a medida que se determinam os papéis sociais implantados 

através dos discursos que se formam em inúmeras instituições, inclusive a família. 

Usarei aqui os princípios postulado por Foucault (1981), paro o filósofo, o poder é algo 

que se exerce em rede. Não existe uma entidade que centraliza o poder. O Poder se 

exerce tanto no nível macro quanto no micro. O que há são relações, práticas de poder.  

Este mesmo conceito serve para pensar a produção e reprodução de dominação de 

gênero, no qual busco apontar em meu arcabouço teórico. No entanto, penso a mulher 

em relação ao homem, e não contrário, ou seja, em verdades historicamente construídas 

entre homem (viril) e mulher (frágil), que são visíveis e evidentes em uma cultura 

machista que determina o lugar de submissão social para as mulheres. 

Nesta cultura machista o público é dissociado do privado, cabendo às mulheres 

este último espaço. Nele, as funções a serem executadas pelas mulheres voltadas 

unicamente ao lar – onde as mesmas deveriam estar sempre dispostas a preparar as 

refeições, cuidar dos filhos, lavar e passar as roupas, buscar os chinelos e atender as 

necessidades sexuais do seu marido. Muitas vezes contra a sua vontade, deste modo, 

“reafirmando, a capacidade de submeter à outra parte, ou seja, aquela que, segundo a 

ideologia dominante, não tem direito de desejar, não tem direito de escolha.” 

(SAFFIOTI, 1987, p.18).
 

Neste contexto, a violência contra mulher no ambiente doméstico, como é o caso 

do espancamento, ainda se considera como da área da vida “privada”, assim como o 

estupro que companheiros cometem contra suas mulheres ainda é tido como dentro dos 

padrões legais vigentes, os quais falam da obrigatoriedade do cumprimento do “dever 

conjugal”, não havendo limites para se definir este dever. 

Nesta lógica, a monografia de Patrícia Freitas Martins – A mulher vítima de 

violência no Município de Feira de Santana (MARTINS, 1998) – propôs identificar o 

perfil destas mulheres vítimas de violência, como é essa violência, por que ela acontece 

quem é seu agressor e quais as condições sócio-econômicas que propiciam.  

Já a monografia de Lorena Carla Soares Delfino Gonçalves – Violência 

Doméstica e Juizados especiais: Análise crítico (GONÇALVES, 2004), de perspectiva 

jurídica - enfoca um recorte específico, ou seja, o enfrentamento do conflito no contexto 
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dos Juizados Especiais Criminais, criados pela lei 9.099/95 para o amparo oficial no 

controle a violência doméstica no Brasil. Destacando as construções históricas da 

relação de poder- de gênero - que perpassam os tempos atuais e auxiliam a ineficácia do 

sistema lícito do país. 

Ambas, apesar de serem produzidas em períodos recentes, serviram para perceber 

como este tema – violência contra mulher em Feira de Santana- é tão presente e 

pertinente, ao mesmo tempo nos ajuda a perceber uma construção ideológica que 

perpassa por noções de desigualdade entre os gêneros e que se delimitam por 

características culturais de arcabouço patriarcais.  

Para discutir a cultura machista utilizei dois trabalhos que problematizam a 

condição da mulher feirense, no espaço temporal entre o final do século XIX e início do 

XX. O primeiro de Cristiana Barbosa de Oliveira – a Mulher no espaço feirense: casa, 

rua e trabalho, 1879-1930 (OLIVEIRA, 1997) – neste trabalho a autora apresenta os 

discursos da Igreja Católica, da sociedade e do Estado sobre um “modelo ideal” de 

mulher, virgem, esposa e mãe, restrita ao interior do lar. Mas nas relações sociais a 

sociabilidade feminina era percebida através dos seus papéis dentro da sociedade que, 

segundo a autora, se forjaram nas variadas formas de dominação no cotidiano social. 

O de Marivanda da Silva Brito – Casamento civil: práticas e representações sobre 

o discurso em Feira de Santana, 1890-1616 (BRITO, 2000) – prioriza o enfoque das 

relações de gênero, desconstruindo a representação do feminino, ligado apenas ao setor 

doméstico e submisso ao masculino, que por sua vez estava atrelado ao espaço público. 

Todavia, a autora ressalta que as mulheres são diferentes e, por isso, reage diferente, 

possuindo aspirações diversas para o futuro, pois cada grupo social possui 

representações fundadas na diversidade das construções culturais. 

Trazendo para o meu lócus, estas duas monografias me fizeram pensar em uma 

desconstrução da imagem fragilizada da mulher, que muitas vezes são postas como 

vítimas e que acabam reafirmando o discurso de inferioridade biológica que se “adéqua” 

a ideologia da dominação masculina.  

Por isto, a relevância deste tema se dá não só por ser uma temática que discuta 

sobre os “excluídos” na historiografia feirense, mas também por ampliar o 

conhecimento a respeito das relações de poder estabelecido entre os gêneros, no 

momento em que a cidade procurava construir uma identidade de urbe moderna. 

Este trabalho constitui-se de dois capítulos, além desta Introdução e uma 

Conclusão final. O primeiro, intitulado “A princesa moderna e violenta”, é uma espécie 
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de introdução que discutirá a violência contra a mulher em um contexto nacional na 

década de 1970, possibilitando um maior entendimento a respeito da quantidade de 

reportagens sobre violência de gênero propagada neste jornal, em Feira de Santana, 

neste mesmo período. Verificam-se, também, os locais de maiores incidência de 

agressões realizadas pelas mulheres ou contra as mesmas.  Para isto, utilizo como 

metodologia a análise comparativa que irá proporcionar um maior entendimento da 

violência local a partir de um contexto mais amplo, e da quantitativa, que possibilitará a 

visualização do número de reportagens sobre o tipo de violência disseminado no jornal.   

O segundo – “Cabra macho ou mulher fêmea?” – trata-se dos estereótipos 

construídos acerca dos papéis masculinos e femininos historicamente edificados, no 

qual não era permitida qualquer alteração, ou seja, a mulher não poderia ter valores que 

denotasse qualidades ditas “viris”. Por isto, serão discutidos os diferentes tratamentos 

que o Jornal dava a cada uma das mulheres, onde as “violentadas” eram tidas como 

pacíficas, já as “violentas”- geniosas - porque desobedeciam à ordem imposta por um 

padrão masculino de subordinação. Discute-se neste capítulo os agentes geradores da 

violência (homens e mulheres), a condição estável ou instável do relacionamento entre 

homens e mulheres. Para tanto, recorre-se como fonte o Recenseamento Geral de 1970, 

pois este possibilita a análise dos dados levantados a respeito da condição de estado 

civil da população feirense. Ainda neste capítulo, discutem-se os tipos de violência mais 

comuns, as armas utilizadas e os motivos principais. Emprego como metodologia 

análises qualitativas e quantitativas que possibilitam não somente uma visualização 

numérica dos fatos, como também o questionamento acerca dos discursos difundido 

pelo Jornal Feira Hoje, no período da pesquisa.                                                                   

 

 



 

 

A PRINCESA MODERNA E VIOLENTA 

 

          O conceito de gênero (SCOTT,1989) foi definido pelas feministas
2
 como uma 

maneira de se referir à organização social da relação entre os sexos. Desta forma, 

rejeitaram o determinismo biológico que partia do pressuposto de uma diferença sexual 

entre homens e mulheres. Esse conceito foi pertinente a partir da importância que o uso 

dessa categoria exerceu nos estudos historiográficos desenvolvidos através de uma 

perspectiva analítica. 

         Esta vertente surge no período das Escolas dos Annales, onde a história dos 

excluídos a exemplo das mulheres, passaram a ser estudado com o auxílio de diversas 

disciplinas: a antropologia, a sociologia entre outras, ou seja, um estudo interdisciplinar 

que pudessem dar conta de pensar em várias histórias antes ignoradas (história da 

família, história da sexualidade, etc.). 

         Ainda sobre o conceito de gênero (SAFFIOTI, 2004), não se pode restringir apenas 

a relação homem – mulher como relaciona diretamente este conceito, pois, gênero 

também diz respeito a uma categoria histórica de construção social que define os papéis 

sociais masculinos e femininos estabelecidos. Para Saffioti. 

 

Enquanto categoria histórica, o gênero pode ser 

concebido em várias instancias: como aparelho 

semiótico (LAURETIS, 1987), como símbolo cultural 

evocadores de representação, conceitos normativos como 

grade de interpretações de significados, organizações e 

instituições sociais, identidades subjetivas (SCOTT 

1988); como divisões e atribuições assimétricas de 

características e potencialidade (FLAX, 1987); como, 

numa certa instancia uma gramática sexual, regulando 

não apenas relações homem- mulher, mas também 

relações homem- homem e relações mulher-mulher. 

(SAFFIOTI, 2004, p.45) 

 

 

          É a partir dessa lógica que analisaremos a forma como o discurso jornalístico, em 

particular o Jornal Feira Hoje (JFH), entre os anos de 1970 a 1979, pensava a mulher

                                                           
2
 A História das mulheres no primeiro momento estava voltada mais para uma abordagem descritiva do 

que teórica, e por este motivo os historiadores não feministas subjugavam estes estudos inferiores em 

relação às abordagens políticas e econômicas, analisadas nas historiografias tradicionais. Pela busca de 

uma maior legitimidade institucional para os estudos feministas, as historiadoras feministas substituíram 

o termo “mulheres” por “gênero”. Pois, o uso do termo “gênero” proporcionaria uma conotação mais 

objetiva e neutra do que o termo “mulheres”. Ver.  SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para 

analisar história. Tradução de Cristiane Rufino Dabat e Maria Betania Alves. New York: Columbia 

Universiy Press, 1989. 
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 violenta e violentada. Discutindo não só a violência sofrida pela mulher como também 

praticada por ela.  

Neste primeiro capítulo o que se pretende realizar é uma espécie de introdução 

que discutirá a violência contra a mulher em um contexto nacional na década de 70, isto 

para possibilitar um maior entendimento a respeito da quantidade de reportagens sobre 

violência de gênero propagada neste jornal, em Feira de Santana, neste mesmo período. 

Para isto, utilizo como metodologia que parte do geral para o particular, pois esta 

proporciona um maior entendimento da violência de gênero local. E adoto, igualmente, 

a abordagem quantitativa, onde toda informação obtida pelo jornal foram contabilizadas 

e transformadas em números. Estes números foram demonstrados em uma tabela
3
. O 

uso destes dados serve como recurso para uma melhor visualização, exploração e 

problematizarão das informações extraídas desse jornal. Foi através da exposição e 

confronto desses dados numéricos que pudemos apreender a dimensão do reflexo desse 

tipo de violência em Feira de Santana. 

 

1. CONTEXTO GERAL 

          As raízes ideológicas da violência de gênero
4
 estão pautadas no relevante 

componente do poder masculino, que ao longo da história determinou as condições de 

exclusão social, desigualdade de direito e principalmente da inferiorização da mulher 

em relação ao homem. Nestes termos, a violência se exprime através das relações de 

poder. Relações estas, que determinam através de uma construção cultural machista o 

direito do homem agredir a mulher. 

          Neste contexto, a violência contra mulher no âmbito doméstico, como é o caso do 

espancamento e do estupro que companheiros cometem contra as mulheres, são tidos 

como dentro dos padrões legais. Deste modo, reforça a concepção machista que enxerga 

a violência contra a mulher como algo comum. 

          Porém, contra a estas agressões, os movimentos sociais, em especial, o 

movimento feminista, ao longo do tempo se organizou na luta pelo combate a violência 

                                                           
3
 Os dados contidos nas tabelas foram construídos a partir das informações extraídas do Jornal Feira Hoje 

de 1970 a 1979 e não de fontes estatísticas oficiais. 
4
 A expressão de violência doméstica costuma ser empregada como sinônimo de violência familiar e, não 

raramente, também de violência de gênero. Esta, teoricamente, engloba tanto a violência de homens 

contra mulheres quanto a de mulheres contra homens, ver SAFFIOTI, Heleieth Iara Biovani. Gênero, 

patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. Além dessas denominações citadas, 

discutiremos no capitulo seguinte a violência cometida por mulheres contra outras mulheres. 
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física, sexual e psicológica de gênero. Isto culminou com a criação do Dia Internacional 

da Mulher em 1975, organizado pela ONU. Como mostra a reportagem:  

 

A (...) Organização das Nações Unidas (ONU) 

proclamou 1975 o Ano Internacional da Mulher e, 

visando a elaboração de um amplo plano de ação capaz 

de promover esta suprema conquista social que é a 

igualdade entre os sexos, organizou uma suntuosa 

Conferencia Internacional, iniciada no último dia 19 de 

junho, na Cidade do México, e com término previsto 

para amanhã ( JORNAL FEIRA HOJE, Bahia,  03/07/75 

p.7 ) 

           

         Segundo a mesma reportagem, este movimento teve uma relativa repercussão no 

Brasil, principalmente no Rio de Janeiro onde aconteceram ciclos de palestras 

organizadas pela própria ONU e pela Associação Brasileira de Imprensa. Foram 

convidadas algumas personalidades do país com o propósito de discutir sobre o papel e 

o comportamento da mulher brasileira, essa ilustre desconhecida. 

          Por assim serem consideradas pela cultura machista, estas “desconhecidas” 

precisavam lutar pela igualdade jurídica entre os gêneros, cobrar dos poderes públicos 

ações de combate aos maus tratos e assassinatos de mulheres cometidos pelos maridos 

ou companheiros. Argumento defendido pelo movimento feminista na década de 1970, 

no Brasil, que devido ao acontecimento de repercussão nacional
5
 criaram o slogan 

“quem ama não mata” – reflexo dos inúmeros acontecimentos de agressões existentes 

nos lares da classe média, que passaram a serem divulgados – pois até então eram 

acontecimentos que se mantinham no recinto privado. 

          Em Feira de Santana, neste mesmo período, a violência deferida contra a mulher 

ou praticada por elas
6
 foi perceptível através das manchetes dos jornais, em particular o 

Jornal Feira Hoje, que de certa forma passou a ser um instrumento de denúncia da 

prática da violência doméstica, justamente no momento de propagação do ideário de 

modernização e civilização tão defendido pelo jornal. 

 

A palavra industrialização tornou-se nos últimos anos, 

uma das mais pronunciadas pelos feirenses. Não só pela 

expansão deste importante setor, em todo país, mais pela 

própria entrada do município nessa nova dimensão de 

progresso e civilização, resultado da ação ativa conjunta 

                                                           
5
Repercussão ao assassinato de Ângela Diniz por Doca Street, seu marido, no dia 30 de dezembro de 

1976 e da libertação do assassino no qual provocou insatisfação social, fazendo com que representantes 

do movimento feminista se organizassem em torno do lema “quem ama não mata”, resposta a justificativa 

do crime por amor. Mais informações consultar: www.usp.br(nemge). 
6
 Será discutido no próximo capitulo a violência praticada pelas mulheres. 
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e consciente do poder público e da iniciativa privada, 

bem como de toda a população, e que resultou na 

definição de novos e precisos rumos para a consolidação 

do desenvolvimento harmônico da economia feirense. 

(JORNAL FEIRA HOJE, Bahia, 27/05/73 p.4) (grifo 

nosso). 

 

          Ao referirmos à palavra grifada, percebemos que este propósito não foi 

disseminando no combate a cultura da violência de gênero. E nem poderia, pois esta 

mudança de comportamento representaria “uma verdadeira ameaça ao domínio do 

homem. Honra, moral e família constituíam a base do poder patriarcal. Se esses 

conceitos passam a ser letras mortas, isso que dizer que o próprio modelo patriarcal 

passa por crise” (FILGUEIRAS, 2008, p.28) 

          Sendo assim, a prática “da violência é a não aceitação, pelos homens, de espaços 

e atitudes que as mulheres desejam se apropriar e que eram tachadas como masculinas”. 

(Ibid; p.32) 

          Reflexo da ausência de relação entre violência e civilização é demonstrado 

quando avaliamos a quantidade de reportagens sobre violência de gênero exibida no 

Jornal Feira Hoje, entre os anos de 1970 a 1979. Como mostra a tabela: 

 

Tabela 1 – Quantidade de reportagens sobre violência de gênero exibida no Jornal 

Feira Hoje (1970-1979) 

 

ANO QUANTIDADE % 

1970 12 3,1 

1971 - 0 

1972 - 0 

1973 2 0,53 

1974 3 0,79 

1975 6 1,5 

1976 116 30,8 

1977 77 20,4 

1978 142 37,7 

1979 19 5,0 

TOTAL 376 100 
Fonte: tabela elaborada a partir da coleta de reportagens de violência de gênero mostrados no Jornal Feira 

Hoje (1970- 1979) encontrados no Arquivo Público da Biblioteca Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

Obs.: não foram encontradas reportagens de violência de gênero nos anos de 1971 e 1972. 

  

          É perceptível que há uma maior concentração de reportagens nos anos de 1976, 

1977 e 1978.  No entanto, não significa dizer que não houve violência nos outros anos, 

mas que não foi divulgado pelo jornal ou foi em pequena quantidade. Pois, este tipo de 



18 

 

prática apesar da intensidade era, na maioria das vezes, considerada um ato da vida 

privada e, por isto, deveria ser silenciado. 

          Todavia, o que se pretende questionar é o porquê da quantidade de reportagens 

sobre violência de gênero ter aumentado nestes principais anos já mencionados. 

         A primeira hipótese levantada diz respeito ao surgimento do dia Internacional da 

Mulher, principalmente se levarmos em conta que, logo após a sua criação em 1975, 

houve um acréscimo de reportagens, como já mostrou a tabela. 

          Entretanto, esta tese pode ser questionada pelo fato de que o JFH apresentou uma 

matéria com o seguinte título: “Surpresa para elas próprias” – fazendo alusão à 

comemoração do terceiro ano do Dia Internacional da Mulher em Feira de Santana. 

Nesta matéria, o jornal observou que “as mulheres feirenses pouco ou nada sabiam a 

respeito dessa data” (Jornal Feira Hoje, Bahia, 09/03/79 p.4). Mas, isto não significa 

que elas negligenciavam a sua importância, como relata uma das entrevistadas: 

 

É verdade este negocio de Dia Internacional da Mulher? 

Que bom. Ótimo, beleza, beleza. 

Isto já que dizer que estamos conseguindo alguma coisa. 

No entanto ainda precisamos conquistar muitas coisas. 

Acho que as mulheres deveriam ter as mesmas condições 

dos homens e poder ter os mesmos trabalhos. (JORNAL 

FEIRA HOJE, Bahia, 09/03/79 p.4). 

 

          A satisfação do reconhecimento de um dia dedicado a mulher, representou para 

esta entrevistada uma oportunidade para exigir maior participação feminina na 

sociedade, principalmente ao que se refere à busca por melhores condições de trabalho. 

Haja vista que, as mulheres ainda não podiam exercer funções consideradas masculinas, 

e se raramente exerciam, os salários eram inferiores aos dos homens (uma realidade 

ainda presente nos dias atuais). 

           

Outra entrevistada: 

Não sabia que hoje era o Dia Internacional da Mulher. É 

jóia um dia especial para as mulheres (...). A mulher vai 

tomar mais consciência do seu papel na sociedade 

brasileira. 

Agora acho que esse negócio de mulher gritar e fazer 

greve não fica bem. A mulher tem que levar as coisas 

com mais jeito e carinho, fazer barulho, de jeito nenhum. 

(JORNAL FEIRA HOJE, Bahia, 09/03/79 p.04). 

 

          Nesta outra, notamos um forte discurso machista, solidificada e incorporada por 

algumas mulheres, que reproduzem concepções historicamente construídas acerca dos 
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papéis femininos e masculinos produzidos pela sociedade, onde as mulheres devem ser 

sempre dóceis, calmas, carinhosa e os homens viris, agitados, barulhentos. Deste modo, 

lutar, reivindicar é visto como atitudes inatas ao comportamento feminino. 

         Neste contexto, a comemoração dos três anos de criação do dia Internacional da 

Mulher ainda não foram suficientes para modificar o comportamento de uma sociedade 

machista, e nem seria – pois estamos nos referindo a um comportamento histórico de 

longa duração. No qual, a sua ação é de caráter processual e contínuo, visando, em 

longo prazo, uma maior atuação feminina na sociedade.  

          A outra hipótese que parece ser a mais aceitável diz respeito ao aumento da 

vigilância da cidade na década de 70 em um período de repressão “a toda espécie de 

atitude que causava suspeita de sublevação ao movimento dos militares” (SILVA, 2008, 

p.4). Nesta lógica qualquer prática de “desordem” deveria ser reprimida para que se 

mantivesse o controle – da moral e dos bons costumes – principalmente nos bairros 

populares. 

 Muitas modificações serão introduzidas no 

funcionamento das Delegacias Regionais e da Polícia de 

Feira de Santana, após a nomeação dos seus novos 

titulares pelo governo de Antônio Carlos Magalhães. 

Uma delas será a reimplantação do sistema de 

comissariado. Isto significa que a qualquer hora do dia 

ou da noite, você encontrará um comissário, uma 

guarnição para qualquer eventualidade. (JORNAL 

FEIRA HOJE, Bahia, 26/02/72 p.02) 

           

          Estas guarnições eram realizadas pelas rádios-patrulhas “que eram carros 

utilizados pela polícia feirense em suas atividades de vigilância e controle das ruas” 

(SILVA, 2008, p.6) que em qualquer circunstância eram solicitados para coibir a 

violência, até mesmo as consideradas de domínio privado. Como aponta a reportagem: 

“A viatura da Rádio Patrulha, prefixo 1. Apresentou detido Aquino de Carvalho, 

petroleiro, por ter agredido fisicamente a sua esposa da qual se encontra separado, 

inclusive com o problema sendo resolvido na justiça”. (Jornal Feira Hoje, Bahia, 

01/04/77 p.9) 

          Outros acontecimentos que também foram registrados pelo jornal, com maior 

intensidade a partir da segunda metade da década de 70 se pautavam nas zonas de baixo 

meretrício, local de constante repressão militar. Para Soihet (2004, p.362-400), o 

Código Penal, o complexo judiciário e a ação policial eram os recursos utilizados pelo 

sistema vigente a fim de disciplinar, controlar e estabelecer normas para as mulheres 
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dos seguimentos populares. Podem-se observar atitudes com esta mesma amplitude em 

Feira de Santana neste período estudado. 

          A partir desse estudo, tudo leva a crê que o aumento das ocorrências se deva 

justamente a maior intensificação do controle de práticas consideradas desordeiras.  

 

 

2.  OS BAIRROS 

          

O processo modernizador modificou as estruturas e os espaços da cidade de Feira 

de Santana onde desde o “final da década de 60, os bairros populares foram afastados do 

centro da cidade e se desenvolveram na parte externa do Anel de Contorno Rodoviário” 

(SILVA, 2008, p.1)
 
o objetivo era deslocar as camadas populares para fora dos centros 

urbanos, uma espécie de ação “limpeza” legitimada pelo governo. 

         A cidade de Feira de Santana também foi incluída no projeto do BNH- Banco 

Nacional de Habitação (Ibid; p.2)
 
que tinha como propósito resolver os problemas de 

habitação provocada pelo crescimento urbano, no entanto estas habitações eram em sua 

maioria construída longe dos centros urbanos. O Jornal Folha do Norte, Bahia, 31/01/70 

n
0
 3172 – relatou- “... foi dado início a construção do primeiro Conjunto Habitacional, 

denominado de Cidade Nova.”  

         Para ressaltar esse crescimento, o censo demográfico de 1970 demonstrou que a 

cidade de Feira de Santana registrou um crescimento anual em torno de 70%
7 

e pela 

primeira vez a zona urbana superou a rural, reflexo do processo migratório provocado 

pela vinda do CIS.
8
  

         Com o crescimento urbano e a “locomotiva” do progresso a “Princesa” teria que 

se distanciar dos resquícios ainda presente na cidade. Porém, essa ideologia de 

progresso não contemplou a todas as camadas sociais, e mais, em muitos casos serviu 

como indicadores de divisão social, que se intensificaram através das mudanças 

estruturais nos espaços urbanos. A respeito, Silva (2008) aponta que as mudanças 

estruturais em Feira de Santana influenciaram o cotidiano e a forma da prostituição. Os 

discursos que perpassaram “a modernização estavam alicerçados pela moral burguesa 

responsável pelo processo de estruturação do ideal de mulher, como mulheres honestas 

e desonestas, como parâmetro para vigiar e controlar a organização social feirense” 

                                                           
7
  Fontes retiradas do Censo Demográfico – Bahia – VII Recenseamento geral- 1970/Série Regional. V 1 

– Tomo     XIII. 
8
 CIS (Centro Industrial do Subaé) Parque industrial de Feira de Santana criado em 1969. 
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(Ibid; p.2). Neste contexto, o jornal foi sem dúvida um instrumento fundamental dessa 

ideologia, pois ao relatar a violência sobre a qual a mulher estar inserida (como 

praticante ou como vítima) os discursos sobre a sua imagem é totalmente vinculado ao 

espaço que o determina. Pois, apesar da violência estar presente em vários bairros do 

município de Feira de Santana. Fossem eles considerados de classe alta (Santa Mônica, 

Capuchinhos, Kalilândia, etc.) média (Sobradinho, Jardim Cruzeiro, Brasília, etc.) ou 

baixa (Campo Limpo, Rua Nova, Queimadinha, Baraúnas, etc.), percebe-se um discurso 

diferenciado, tomando coma base à forma como o jornal tratava as diferentes formas de 

violência doméstica nos determinados espaços geográficos da cidade. E o mais 

significante, a maneira como eram representadas as mulheres a depender dos bairros 

que residiam. 

 

Mundana tentou matar homem no Minadouro 

O cabo PM Jacinto Dias de Almeida e o soldado PM 

Prisco Bastos de Oliveira, do posto policial do 

Minadouro, apresentaram detida, presa em flagrante a 

amante Lidia Almeida B. Portugal, residente numa boate 

daquela zona do baixo meretrício. 

Ela aplicou golpe de faca, tamanho pequeno, na altura do 

abdômen de Eraldo Benedito da Silva. O fato ocorreu no 

próprio Minadouro, tendo a vítima sido levada em estado 

grave. Para o Pronto Socorro do Hospital Dom Pedro de 

Alcântara, onde ficou internado. 

Quanto a agressora, ficou detida à disposição do 

delegado João Veloso, da 1
a 
Circunscrição Policial. 

O Inquérito foi instaurado. (JORNAL FEIRA HOJE, 

Bahia, 06/12/77 P.09) 

 

Nota-se que o local registrado, um bairro popular e que apresentava casas de 

prostituição, demonstra que se tratava de uma mulher a ser associada com a prática de 

desordem. Para uma maior compreensão desse universo se faz útil a visualização da 

tabela.   

 

 

Tabela 2 – Relação dos principais Bairros com maiores incidência de violência de 

gênero 

 

BAIRROS QUANTIDADE DE 

OCORRÊNCIAS 

% 

Rua Nova 21 5,5 

Minadouro 18 4,7 

Centro 17 4,5 

Baraúnas 13 3,4 

Queimadinha 13 3,4 

Jardim Cruzeiro 10 2,6 
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Sobradinho 10 2,6 

Tomba 9 2,3 

Cidade Nova 8 2,1 

Capuchinhos 7 1,8 

Brasília 6 1,5 

Caseb 6 1,5 

Via pública 6 1,5 

Distrito 6 1,5 

Outros 71 18,8 

Ignorado 155 41,2 

Total 376 100 
   Fonte: tabela elaborada a partir da coleta de reportagens de violência de gênero mostrados no Jornal     

Feira Hoje (1970- 1979) encontrados no Arquivo Público da Biblioteca Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

Obs.: A quantidade de ocorrências de violência de gênero exibida na tabela se justifica através da soma das 

reportagens ocorridas em várias ruas e avenidas do Centro da Cidade. 

 

         Das (376) fontes analisadas no jornal Feira Hoje de 1970 a 1979 a respeito da 

violência doméstica, a maioria estava relacionada aos bairros denominados de 

periféricos como: Rua Nova, Minadouro, Baraúnas, Queimadinha etc. Vinculados a 

pobreza, violência, logradores de prostituição, estes bairros em sua maioria acabavam 

por justificar as ações de violência praticada pelas mulheres, que na maioria das vezes, 

eram consideradas vilãs, pois os seus cotidianos eram sempre associados a atos de 

violência. 

 

Mundana queria matar 

 A mundana Maria dos Santos, residente no Minadouro, 

zona do baixo meretrício, tentou tirar a vida de seu 

amante Fernando Ribeiro de Carvalho. 

Ela armada com uma faca tipo peixeira, investiu contra o 

amásio, que por pouco não perdeu a vida. Maria foi 

contida em sua “sede de sangue”, conforme ela mesma 

classificou pelo sargento PM Marques de serviço na 

Rádio Patrulha (...) (JORNAL FEIRA HOJE, Bahia,  

09/03/77, p.0.9) 

 

 

       

Observa-se também que as práticas de violência eram encontradas em todos os 

espaços da cidade, como mostra a reportagem: 

 

 

 

Preso por agressão a uma mulher no CA 

A viatura da RP- 30 conduziu até o plantão da Marechal 

Deodoro o individuo Raimundo dos Santos, por ter 

agredido a uma mulher no interior do Centro de 

Abastecimento. 

A guarda de segurança que ali existe foi quem partiu em 

socorro da mulher, não identificada, e solicitou a 
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presença da Rádio Patrulha. O resultado foi que 

Raimundo terminou sendo preso por medida corretiva. 

(JORNAL FEIRA HOJE, Bahia, 06/04/78, p.11) 

 

 

 

Outra 

A mesma viatura da RP conduziu para a Central de 

Polícia o individuo Silvio de Souza por ter agredido 

também, a Maria Lígia, em plena via pública. 

O agressor foi apresentado ao comissário Péricles da 

Silva, que estava de plantão, sendo advertido e detido 

por algumas horas em sala livre. 

(JORNAL FEIRA HOJE, Bahia, 06/04/78 P11) (grifos 

nosso) 

 

 

 

Recebeu garfada do marido 

Deu entrada no Pronto Socorro do Hospital, Maria Pires 

residente no Distrito de Limoeiro, neste município, 

vítima de agressão do próprio marido. 

Ela recebeu violenta garfada aplicada por Antonio Pires 

Miranda, com quem é casada. A vitima foi socorrida por 

sua filha, Antonia Pires.  

Após ser medicada ficou em observação medica por 

algumas horas e, posteriormente, retirou-se a sua 

residência. 

(JORNAL FEIRA HOJE, Bahia, 16/03/78 P11) (grifo 

nosso) 

 

 

 

          Realizando uma análise comparativa entre as informações construídas por esta 

pesquisa, tomando como base as reportagens de violência de gênero exibida no JFH- 

1970 a 1979, e o trabalho de Patrícia Ferreira Martins (1998) que utilizou o livro de 

queixas da Delegacia de Proteção a Mulher em Feira de Santana, nos anos de 1991 e 

1996 – observamos que o Bairro Rua Nova, na sua pesquisa, continuou assumindo o 

primeiro colocado na ocorrência de violência de gênero, mesmo levando em conta o 

tempo transcorrido entre um contexto e outro.  

          Já nos bairros considerados como de alta e média classe social: 

 

Marido ameaça Maridalva 

Maridalva Borge de Almeida, residente na Avenida 

Amaralina, Sobradinho, foi à Central da Polícia, onde 

solicitou providencias contra seu marido Raimundo 

Ferreira de Almeida por lhe ter ameaçado de morte. 

Ela contou que já está separada do marido há meses e 

Raimundo não se conformando vem levado ao delegado 

do Roque Novais que determinou a intimação do 

acusado. (JORNAL FEIRA HOJE, Bahia 09/03/77, p.9) 
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          As mulheres eram retratadas nos jornais em sua maioria como vítimas, raramente 

como protagonistas da violência. Porém não se pode aceitar esta norma como uma regra 

geral, pois, estaríamos reafirmando estereótipos conduzidos por uma imagem 

determinada de mulheres “pobres” violentas e mulheres “ricas” submissas. Mesmo 

aceitando o fato de que a violência doméstica perpassar por questões de gênero não se 

deve descartar as questões de classe, haja vista a presença de diferentes formas de 

perceber a violência a depender das categorias sociais.  

 



 

CABRA MACHO OU MULHER FÊMEA? 

 

Neste capítulo abordamos o contexto da violência de gênero propagado no Jornal 

FH (1970-1979). Onde apontamos seus principais autores – homens e mulheres – os 

“motivos” – os tipos de violências mais comuns – e as armas mais utilizadas. No 

entanto, não foi possível analisar mais detalhadamente as características específicas dos 

fatos, como: as idades dos envolvidos, grau de instrução, as questões de raça/etnia de 

maneira mais apurada. Pois, “por serem muito breves, as notas dos jornais não nos 

permite saber mais nada além da ocorrência da informação”. (FILGUEIRAS, 2008, 

p.14) 

Concordando em parte com Carlos Eduardo de Albuquerque Filgueiras (2008), 

principalmente no que se refere à busca de outras fontes, a exemplo dos processos 

crimes, no qual o autor afirma que o uso dessa ferramenta faz com que ocorra um 

confrontamento de direitos e deveres, pois, “um processo expõe uma crise de valores 

que, ao ser resolvido pela justiça, não se restringe apenas ao crime” (Ibid; p.14) mais 

delimita ordens de comportamentos sociais. Porém, esta fonte não será usada neste 

trabalho, devido as dificuldade de acesso a este tipo de documento nos períodos 

pesquisados. Além disso, a proposta deste trabalho é analisar os discursos jornalísticos 

acerca da violência doméstica encontrada em suas páginas. A divergência com o autor 

diz respeito ao seu discurso que reduz a contribuição das fontes jornalísticas a meras 

notícias incompletas. Acreditamos, todavia, que as reportagens, não trazem somente 

informações, mais também a cultura, o comportamento e os discursos propagados pela 

sociedade em um determinado tempo e espaço. Para Maria Aparecida Sanches: 

 

 O jornal enquanto fonte de pesquisa para história, muito tem contribuído 

para o estudo de diversos segmentos sociais, mais em particular, tem-se 

mostrado valioso e muitas vezes imprescindível, quando se trata dos grupos 

que por seu caráter subordinado e marginalizado não deixaram quase nada 

escrito. (SANCHES, 1998, p.13) 

 

 

 

Nesta lógica, é necessário “enxerga a partir de um outro ângulo, a fim de, com 

isso, nortear ações contra este tipo de representação da realidade de que deturpa, pré-

conceitua e discrimina o cidadão" (ALMEIDA, 2006, P.63).  
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Utilizaremos como metodologia a análise quantitativa, por meio de amostragens 

numéricas produzidas através das reportagens do já citado jornal, e o uso de 

informações retiradas do Recenseamento Geral de 1970, referente aos dados que 

apontam o estado civil dos cidadãos feirenses neste período. Estes dados quantitativos 

permitem a compreensão dos discursos acerca das condições (estável ou instável) do 

relacionamento, ou seja, acrescentamos também a metodologia qualitativa que “parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real, o sujeito e o objeto, 

um vinculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” 

(CHIZZOTTI, 1991, p.79), fazendo com que o sujeito-observador se transforme em 

parte integrante do conhecimento.  

 

HOMENS X MULHERES  

 

A maior parte das reportagens encontradas no Jornal sobre a violência de gênero 

refere-se a homens contra mulheres (como observaremos na tabela 3). Isto por conta da 

cultura de subordinação da mulher ao homem, no qual o macho respaldado por sua 

condição social construída historicamente detém o poder, independente da sua posição 

de marido, pai, irmão, filho, companheiro, namorado e amante. Como constatamos 

através de Carlos Alves: 

Carlos Alves de Jesus foi preso pelo subdelegado do distrito de Humildes, 

Geraldo Dias de Souza e pelo PM Antonio Elizio Teles, por ter aplicado violenta surra 

em sua irmã (Jornal Feira Hoje, Bahia, 27/06/76, p.11). Outro caso de maior proporção 

ocorreu quando Edmundo Sales armado, com uma faca, tentou tirar a vida de sua mãe, 

Terezinha Magalhães Silva. (Jornal Feira Hoje, Bahia, 23/08/77, p.09) 

Nos dois relatos, a prática de agressão foi cometida por pessoas que possuíam 

laços consangüíneos com a “vítima” (irmão e filho). Homens que independente do grau 

de parentesco reforçam o caráter cultural-machista-familiar de dominação masculina. 

Sobre o aspecto da relação entre marido e mulher, o que se percebe é que o 

homem “segundo a ideologia dominante” (SAFFIOTI, 1987, p.12) incorpora a função 

de caçador e, como tal, deve perseguir e controlar o seu “objeto”, “da mesma forma que 

o caçador persegue o animal que deseja matar” (Ibid; p. 12). A mulher, como “peça 

pertencente ao marido”, deve obedecê-lo e aceitar a sua condição de inferioridade, 

assim como a violência praticada pelo mesmo. Discurso reforçado nas entre linhas do 
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jornal como mostra a (reportagem1), “mulher não gostou de ter tomado surra”.  

 

 

Reportagem 1   Fonte: Jornal Feira Hoje, Bahia, 10/02/78, p.09. Arquivo Público da Biblioteca 

Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

 

                                                                                                                                                                 

A maneira sarcástica de como foi construído o título dessa reportagem nos leva a 

compreender que “Ednalva Soares,” por ser mulher e, por isto, “inferior”, deveria 

aceitar e não ousar em reclamar da surras que levou do seu marido. Outra observação 

importante é que o agressor “manda” Ednalva procurar providencias alegando não 

temer qualquer punição. Essa certeza transmitida pelo esposo é reflexo justamente do 

comportamento cultural e social que enxerga a violência doméstica como um evento da 

esfera privada e, automaticamente, de nada adiantaria as reclamações da esposa.   
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Reportagem 2      Fonte: Jornal Feira Hoje,  Bahia, 11/06/78, p.09. Arquivo Público da Biblioteca 

Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

 

 

                     

O tom irônico do jornal contido na (reportagem 2) mais uma vez sacramenta a 

intenção do periódico em ridicularizar a imagem da mulher. Pois, como pode alguém se 

acostumar com maus tratos? E, pelo que se percebe o agravante não foi à agressão física 

cometida pelo marido, haja vista já estar “habituada”, mas sim, o desespero de ficar sem 

proteção, abandonada pelo marido e sem o seu lar. Para Rachel Soihet (2001, p.1), a 

utilização do deboche, da zombaria corresponde a uma modalidade sutil de violência 

que tem o objetivo de constranger a mulher e conseqüentemente divertir o público 

leitor.   

Em outro caso na (reportagem 3) percebemos a violência masculina motivada pela 

incapacidade do homem lutar contra a rejeição masculina, pois a mulher é vista como 

um objeto, uma mercadoria que lhe pertence. 
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Reportagem 3      Fonte: Jornal Feira Hoje, Bahia, 01/09/76, p.09. Arquivo Público da Biblioteca 

Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

 

 

                                                                                               

           

Verificamos que Antônio por ter sido rejeitado, resolveu punir sua “amada”, que 

pela lógica masculina não teria o direito de escolha.  

 

Para o poderoso macho importa, em primeiro lugar, seu próprio desejo. 

Comporta-se, pois, como sujeito desejante em busca de sua presa. Esta é o 

objeto de seu desejo. Para o macho não importa que a mulher objeto de seu 

desejo não seja sujeito desejante. Basta que ela consista em ser usada 

enquanto objeto. (SAFFIOTI, 1987, p.18) 

 

 

As mulheres eram também designadas conforme a condição estável ou instável do 

relacionamento – esposas, mulheres, companheiras e amantes. Para compreender tais 

atribuições utilizo como fonte o Recenseamento geral de 1970
9 

no qual aponta as 

condições das pessoas em relação ao fato de viverem em companhia de cônjuge, em 

decorrência de casamento civil, religioso ou simplesmente de uma união consensual 

estável.                        

                                                           
9
  Fontes retiradas do Censo Demográfico – Bahia – VII Recenseamento geral- 1970/Série Regional. V 1 

– Tomo     XIII. 
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Baseado nisto, constatamos que do total de 71.219 homens que se declararam 

comprometidos – 24.747 foram por vias (civil e religiosa) e 10.668 somente (civil). As 

mulheres 70.990 do total – 24.510 por casamento (civil e religioso) e 10.562 somente 

(civil). Os restantes não explicitados pelo censo representam as uniões não oficializadas 

e, conseqüentemente, desprezadas pelo jornal:   

 

 

 

Reportagem 4      Fonte: Jornal Feira Hoje, Bahia, 03/08/77, p.09. Arquivo Público da Biblioteca 

Municipal Arnold Ferreira da Silva. 
                                                                                                                                 

           

  

Na (reportagem 4) a designação de “amante” tem o intuito de desqualificar a 

mulher pelo fato de não ser oficialmente esposa de “Arlindo”. Nesta lógica, o filho 

gerado entre ambos por motivos banais não teria direito a herança. No entanto, isto não 

significa que as mulheres não se posicionaram mantiveram-se passivas diante da 

situação de dominação masculina. Elas também reagiam de forma violenta ao abandono 

ou aos possíveis maus tratos. Como veremos. 
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MULHERES X HOMENS 

 

Ao longo da história as denominações direcionadas as mulheres que ousaram 

transgredir as ordens impostas pela sociedade, sempre foram associadas a naturalização 

da maldade: “malignas, fontes de maldade, que manipulavam os homens como 

marionetes”( PERROT, 1988, p.174) por isto ,o cuidado redobrado com elas. A própria 

bíblia adverte: “Não se entregue a uma mulher, para que ela não o domine. Não vá ao 

encontro da mulher fácil, para não cair em suas armadilhas (...)” (ECLESIÁSTICO 3,1-

3). 

Sendo assim, quem são estas mulheres? Por que os devidos respaldos? Quais são 

os discursos construídos para elas? Baseado nestes questionamentos analisamos, através 

das reportagens, outro aspecto – a mulher “violenta”. Como constatamos:  

 

 

Reportagem 5      Fonte: Jornal Feira Hoje, Bahia, 06/04/78, p.11. Arquivo Público da Biblioteca 

Municipal Arnold Ferreira da Silva. 
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E:

 

 

Reportagem 6    Fonte: Jornal Feira Hoje, Bahia, 08/04/78, p.09. Arquivo Público da Biblioteca 

Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

 

                                                                                                                      

 

No primeiro caso (reportagem 5) a agressora Antonia de Sena “enfurecida e 

demonstrando muito ciúme” do marido Hermínio Dias, resolveu puni-lo de uma forma 

que ele não pudesse mais exercer a suposta “infidelidade”, castrando-o. E por pouco isto 

não se tornou realidade. 
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Já na outra (reportagem 6)  Aidê Maria dos Santos arremessou uma vasilha 

contendo leite fervendo em seu companheiro Nilton Teixeira dos Santos, motivada por  

uma discussão “banal”. 

As duas reportagens citadas acentuam o discurso que afirmam que as mulheres 

obtêm uma predestinação “natural” a ações emocionais sobre as racionais, nas quais as 

caracterizam como seres descontrolados a ponto de realizarem atos como: “castração” 

do seu próprio marido ou até mesmo queimar o companheiro com leite fervendo.   

Sobre a prostituta, o estigma da mulher naturalmente malévola e violenta se 

acentua: 

 

 

Reportagem 7      Fonte: Jornal Feira Hoje, Bahia, 06/12/77, p.09. Arquivo Público da Biblioteca 

Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

  

                                                                                                                                           

Nesta (reportagem 7),  encontramos um caso em que a agressora se afastava do 

perfil “adequado” de comportamento feminino (dócil, obediente, submisso), infligindo a 

ordem ao vender o seu corpo e cometendo agressões. Sendo retratada, assim, como um 

ser violento, perversos. Neste contexto, o espaço também o condiciona, pois, por se 

encontrarem em ambientes inadequados (do ponto de vista da moral religiosa), a 

exemplo do Minadouro – que no período estudado correspondia ao local de prostituição 



34 

 

– estas mulheres eram identificadas como mundanas, ou seja, pessoas de vida fácil, 

desordeiras – prostitutas que desobedeciam à ordem. 

 

 

MULHERES X MULHERES 

 

Dando continuidade as discussões sobre as “mulheres violentas”, mas em outra 

perspectiva – as das mulheres que cometiam violência contra outras mulheres
10

, como 

apresenta a (reportagem 8):   

 

 

Reportagem 8    Fonte: Jornal Feira Hoje, Bahia, 21/05/70, p.09. Arquivo Público da Biblioteca 

Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

  

 

                                                                                                     

Onde Elza de Souza foi agredida por outra mulher supostamente desconhecida, 

que o deixou com vários cortes pelo corpo.  Segundo Saffioti,( 1987) “a sociedade não 

esta dividida entre homens dominadores de um lado e mulheres subordinada de outro. 

Há homens que dominam outros homens, mulheres que dominam outras mulheres e 

mulheres que dominam homens”(Ibid; p.7).  Isto se trata de uma relação de poder e 

desigualdade que não se restringe a concepção de gênero, mais também faixa etária, 

                                                           
10

 A violência entre mulheres é denominada de violência intra-gênero.  
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raça/etnia, situação econômica, classe, na qual Maria Aparecida Sanches (1998 p.55) 

chama atenção de que a mulher mesmo estando submetida à autoridade do marido 

detinha o poder de disciplinar seus criados (mais especificamente as criadas) por meio 

de violência, isto era utilizado para que a subordinada compreendesse e aceitasse o seu 

papel social de inferioridade que ocupava em relação a sua patroa. 

Outro exemplo de relação de poder é a disputa por espaço, como mostra a 

(reportagem 9), onde uma “mundana” tenta matar sua “companheira” no “bordel”  de 

Joana, localizado no Minadouro, reforçando a visão de disputa de poder e espaço de 

sobrevivência.  

                                                                                      

 

Reportagem 9     Fonte: Jornal Feira Hoje, Bahia, 23/07/76, p.07. Arquivo Público da Biblioteca 

Municipal Arnold Ferreira da Silva. 
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HOMENS X HOMENS 

 

As brigas entre “machos” é uma prática automaticamente “aceitável” pela 

sociedade machista, que busca colocar em destaque qualidades viris, como a força 

física, exigidas aos homens. Da mesma forma, valores positivos como coragem, 

competência no mundo público, entre outros, reforçam a cultura do domínio masculino. 

Existem várias motivações para violência entre os homens, entretanto, nos 

concentramos em avaliar a violência motivada pela disputa entre dois homens e uma 

mulher. Foi o que aconteceu no dia 26 de agosto de 1978, no Posto do Sesi, no Alto do 

Cruzeiro, quando José Guimarães Bandeira foi assassinado a golpes de faca, desferido 

por Antônio Andrade de Jesus, o ex- companheiro de Jandira. Antônio não aceitava a 

separação e por ciúmes resolveu matar seu adversário (Jornal Feira Hoje, Bahia, 

27/08/78 Capa). “Para os homens agressores a separação sempre surgia como a 

motivação e justificativa do crime” (FILGUEIRAS, 2008, p.73). 

O sentimento de ciúmes
11

 também perpassa pelo ambiente familiar. Segundo José 

Augusto dos Santos, seu cunhado Agnelo Pinheiro dos Santos, tentou lhe matar com um 

facão e uma espingarda de dois canos por ciúme doentio da sua irmã, que é casada com 

ele e por isto lhe persegue constantemente (Jornal Feira Hoje, Bahia, 24/12/77 p.09). 

Neste caso, é possível que Agnelo mantivesse uma relação incestuosa com a irmã, 

mesmo que não correspondida. 

Para uma maior compreensão do que foi discutido até então, se faz necessário a 

análise da tabela que mostra as quantidades específicas de cada agente percussor da 

violência.  Salientando que, independente do gênero, os sujeitos atuantes – agressores e 

vítimas- não coincidem com as propostas estereotipadas que definem o comportamento 

adequado para homens e mulheres na sociedade da época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Discutiremos mais aprofundadamente a questão do ciúme no item motivos 
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Tabela 3 - Classificação dos agressores segundo o sexo retratado nas 

reportagens do Jornal Feira Hoje (1970-1979) 

 

Homens 

 

X 

 

Mulheres 

Mulheres 

 

X 

 

Homens 

Mulheres 

 

X 

 

Mulheres 

Homens 

 

X 

 

Homens 

Outros 

 

 

Ignorados 

 

 

Total 

 

 

252 

 

 

 

36 

 

 

 

35 

 

 

 

10 

 

 

 

40 

 

 

 

3 

 

 

 

376 

 

 

 

Fonte: tabela elaborada a partir da coleta de reportagens de violência de gênero mostrados no Jornal Feira 

Hoje (1970- 1979) encontrados no Arquivo Pública da Biblioteca Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

Obs.: “outros” estão relacionados a diversas ocorrências que não se caracterizam com a relação de sexo 

estabelecida. A exemplo de prática de agressão realizada em grupos, tentativa de suicídio, desordens. 

 

 

Constatamos que apesar do maior índice de ocorrência de violência registrada no 

jornal partiu de homens contra mulheres, (225 casos), observamos também, que a soma 

da participação feminina como agente percussora das agressões totalizam (71 casos), 

número consideravelmente elevado ao se tratar de mulheres, se levarmos em 

consideração o discurso machista que os colocam sempre como vítimas.   

 

 

 OS MOTIVOS 

 

Partindo do pressuposto de que as motivações expressas nos jornais “podem nos 

dizer um pouco a respeito dos valores e dos costumes da sociedade” (FILGUEIRAS, 

2008, p. 73) é que propusemos analisar os principais motivos que ocasionaram a 

violência. Para isto utilizamos a tabela 4: 
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Tabela 4 – Principais motivações retratadas nas reportagens do Jornal Feira 

Hoje (1970-1979) 

 

Motivos Números % 

Ciúmes 21 5,5 

Embriaguês 18 4,7 

Rompimento da Relação 12 3,1 

Agressões constantes 6 1,5 

Outros 30 7,9 

Ignorados 289 76,8 

Total 376 100 
Fonte: tabela elaborada a partir da coleta de reportagens de violência de gênero mostrados no Jornal Feira 

Hoje (1970- 1979) encontrados no Arquivo Pública da Biblioteca Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

 

 

Ao observar esta tabela, constatamos que, das 376 reportagens, 21 foram 

atribuídas ao ciúme, motivado muitas vezes, por paixões não correspondidas. O 

exemplo do que aconteceu com “Maria do Socorro que foi espancada pelo seu ex-

namorado Edvaldo Cerqueira que não suportou ser trocado por outro” (Jornal Feira 

Hoje, Bahia, 15/07/78 p.09).  Já Júlia de Oliveira invadiu a residência de Matildes de 

Oliveira para agredi-la por cause de ciúmes de um rapaz (Jornal Feira Hoje, Bahia, 

10/08/78 p.09). 

Notamos também causas aleatórias, como bebedeiras, discussões e brigas. 

“Leocácio Bispo de Santana espancou sua mulher Cristina Maria de Jesus depois de ter 

ingerido várias dose de bebidas” (Jornal Feira Hoje, Bahia, 22/05/76 p.09). 

O uso de bebidas alcoólicas (18 casos registrados) corresponde a segunda 

colocada em relação aos principais motivos causadores das agressões. Os homens desde 

cedo aprendem que bebida é coisa de “macho”, por serem mais fortes, agressivos e 

resistentes aos efeitos desagradáveis do álcool, ao contrário das mulheres – frágeis e 

vulneráveis. Um comportamento cultural que acentua a relação homem-álcool-

violência. Como apresenta a reportagem: “Deu entrada no Ponto Socorro do HDPA. 

Ana Clemílda da Silva Rios, residente no Campo Limpo, depois de ter se engalfinhado 

por Pedro Carneiro Rios que havia chegado a casa completamente embriagado e daí 

surgindo o desentendimento entre os dois (...)” (Jornal Feira Hoje, Bahia, 14/09/78 

p.09). 
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Existem também as agressões sem motivos aparente. Como ironicamente 

apresenta o título do jornal – “Agredida sem motivos” (Jornal Feira Hoje, Bahia, 

13/04/76 p.09) a causa do ato violento não é apresentado pelo jornal.  Mas, no entanto, 

o periódico ressalta a manutenção da ideologia que permeiam as agressões domésticas, 

no qual busca uma justificativa para as agressões.  

 

 

OS TIPOS DE VIOLÊNCIA 

 

Resolvemos dividir as principais violências domésticas encontrada no jornal em 

(agressões, tentativa de agressão, homicídio e tentativa de homicídio, além das ameaças) 

- para uma melhor visualização dos fatos, apresentamos a tabela 5: 

 

 

Tabela 5 - Classificação dos principais tipos de violências retratado nas 

reportagens do Jornal Feira Hoje (1970-1979) 

 

Tipos de Violências Números % 

Agressão 172 45,7 

Tentativa de Agressão 22 5,8 

Homicídio 18 4,7 

Tentativa de Homicídio 89 23,6 

Ameaça de Morte 20 5,3 

Ameaça de Agressão 5 1,3 

Agressão e Tentativa de 

Homicídio 

22 5,8 

Outros 27 7,1 

Ignorados 1 0,2 

Total 376 100 
Fonte: tabela elaborada a partir da coleta de reportagens de violência de gênero mostrados no Jornal Feira 

Hoje (1970- 1979) encontrados no Arquivo Pública da Biblioteca Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

 

 

Como já verificamos, a maioria dos atos selecionados se constitui em agressões, 

que englobam os abusos físicos, como espancamento, pauladas, surras entre outros. 

Como aconteceu com “Conceição Souza da Silva, que ao reclamar a falta da mesada das 

filhas ao seu ex-marido José, recebeu uma surra que provocou hematomas no olho 

esquerdo e no resto do corpo” (Jornal Feira Hoje, Bahia, 21/04/76 p.09) e “Dinorá 

Campos Lima que estava grávida e nem por isto deixou de ser agredida a socos e ponta-

pé pelo seu vizinho conhecido por “Sinhô de Tal” (Jornal Feira Hoje, Bahia, 02/10/79 
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p.09). As tentativas de agressão e as ameaças somam 27 ocorrências. As ameaças apesar 

de não terem sido efetivadas não deixam de ser um tipo de violência, a violência 

simbólica.
12

 Sobre os homicídios encontramos um percentual de 4,7%. Carlos Eduardo 

de Albuquerque Filgueiras (2008; p.67), afirma “o que separa uma agressão de um 

homicídio é o fato de que muitas agressões podem ter sido, na intenção do criminoso, 

homicídio que não deram certo. Da mesma forma, é possível que a intenção de agredir 

tenha tido como desfecho a morte da vitima”.  Como veremos na reportagem abaixo: 

 

José matou amante por asfixia  

José Maria, vulgo “Zanata”, matou, no último domingo. A sua amante Neuza 

de Lima Silva, 18 anos de idade, no interior de sua residência à Rua Alcides 

Fadigas, por asfixia.  

Antes de fugir Zanata deixou um bilhete pregado na parede: “Matei por amor 

demais, os vizinhos são testemunhas do amor por minha Neuza e Débora (sua 

filha). Onde estiver estarei pensando em você. Estou louco, muito louco. É 

pena que a minha Neuza já tenha morrido”. Ao lado do bilhete estava 

desenhado o seu rosto, pois Zanata era um bom desenhista (...)  

(Jornal Feira Hoje, Bahia, 25/02/75 p.03) 

  

De acordo com o que foi mencionado por Carlos Eduardo de Albuquerque 

Filgueiras, não se sabe se Zanata teve a intenção de “somente” agredir ou de fato 

premeditou o assassinato de Neuza. Porém, o que visualizamos foi à ocorrência de um 

crime passional. Uma “alegação do amor vinculado à idéia de paixão ou, melhor, de 

paixões que privam o sujeito de sua consciência e de sua racionalidade.” (CANÇADO, 

2002, p. 44). Discurso utilizado pelo agressor para justificar a sua atitude “tresloucada”.  

 

 

OS INSTRUMENTOS 

 

A necessidade de estudar os objetos materiais incide pela importância de se 

conhecer o cotidiano manifestado pela cultura material de uma determinada sociedade, 

em um determinado momento histórico. Segundo Barros:  

 

Móveis, objetos decorativos, ferramentas, máquinas, matérias primas que 

darão luz a objetos manufaturados, veículos que o transportarão ao longo de 

grandes avenidas e estradas com destino a determinados grupos de 

consumidores que por estes bens terão de pagar em moeda sonante... tudo 

isso pode ser objeto de uma História da Cultura Material. [...]. O historiador 

                                                           
12

 Elucidamos a violência simbólica pensada por Pierre Bourdieu que explica as relações de dominação 

que não pressupõe a coação física ocorridas entre as pessoas e que em muitos casos nem é percebida 

como violência. Encontrado em: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2007. 
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da cultura material estará freqüentemente estudando o domínio da vida 

cotidiana, da vida privada (...)  (BARROS, 2004, p.31). 

 

Neste bojo, é que buscamos analisar a quantidade de armas usadas no momento da 

agressão, as mais utilizadas e se havia alguma preferência na escolha dos instrumentos 

por homens e mulheres. Além das motivações. Verificamos a tabela: 

 

Tabela 6 – Instrumentos mais utilizados nas práticas de violências retratado 

nas reportagens do Jornal Feira Hoje (1970-1979) 

       

Instrumentos Números % 

Arma Branca 74 19,6 

Arma de Fogo 20 5,3 

Arma Branca e Arma de 

Fogo 

5 1,3 

Outros 40 10,6 

Ignorados 237 63,0 

Total 376 100 
Fonte: tabela elaborada a partir da coleta de reportagens de violência de gênero mostrados no Jornal Feira 

Hoje (1970- 1979) encontrados no Arquivo Pública da Biblioteca Municipal Arnold Ferreira da Silva. 

            

 

De acordo com a tabela 6, as armas brancas – configuradas como objetos da vida 

cotidiana (facas, garfos... ou seja, utensílios domésticos) foram as mais utilizadas pelos 

agressores. Tendo a faca tipo peixeira como campeã de uso, tanto por homens quanto 

por mulheres (74 registros). Identificada por ser uma arma doméstica e, por isto, de fácil 

acesso. Como demonstram as reportagens: “Celeste Oliveira matou sua irmã Albertina 

Rodrigues com uma certeira facada no coração (...)” (Jornal Feira Hoje, Bahia, 22/11/79 

capa). E Armado de uma faca tipo peixeira, Carlos tentou matar sua amante Amália 

Pereira de Jesus (...) (Jornal Feira Hoje, Bahia, 03/08/76 p. 07).  Entretanto, as armas 

mais utilizadas pelos homens eram os revólveres, já as mulheres utilizavam além da 

peixeira, qualquer aparelho doméstico. Como mostra a seguinte reportagem: “Evanildes 

Campos Souza estava realmente furiosa. Não havia quem lhe dominasse. Além de 

quebrar tudo dentro da própria casa, ainda tentou contra a vida do seu companheiro” 

(Jornal Feira Hoje, Bahia, 07/09/78, p. 09). 

Os motivos, os tipos de agressões cometidas tanto por homens quanto por 

mulheres, os instrumentos utilizados, ou seja, o cenário da violência doméstica foi de 

certa forma, descortinado pelo JFH de 1970 a 1979, que acabou trazendo para a esfera 

pública o problema da violência de gênero em um momento em que contraditoriamente 
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se propagava o ideário de modernização e principalmente de civilização da sociedade 

feirense.   



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de periódicos como fontes históricas passou a ser considerada uma 

ferramenta importante para o historiador a partir da terceira geração dos Annales 

(LUCA, 2005), no qual trouxe uma renovação temática, onde se buscou estudar “o mito, 

as mentalidades, as práticas culinárias, o corpo, as festas, os filmes, os jovens e as 

crianças, as mulheres, aspectos do cotidiano, enfim uma miríade de questões antes 

ausentes do território da História” (Ibd; p. 113). 

Com isto, o estudo de gênero que aos poucos foi ganhando destaque na 

historiografia contemporânea brasileira, passou a evidenciar as “potencialidades da 

imprensa para a apreensão do lugar reservado às mulheres em diferentes épocas” (Ibd; 

p. 126). 

Assim como, perceber os discursos e, principalmente, os estereótipos construídos 

para elas.  

Nesta lógica, este trabalho discutiu através das reportagens do Jornal Feira Hoje 

de 1970 a 1979, os discursos irônicos e sarcásticos desenvolvido pelo jornal acerca da 

prática de violência de gênero em um contexto que contrariava o estágio de “evolução” 

e civilização da sociedade feirense propagado também pelo mesmo periódico. 

 Com isto, percebemos que a cidade de Feira de Santana também estava inserida 

no cenário de violência de gênero, através da quantidade de reportagens contabilizadas 

neste trabalho (376 fontes jornalísticas sobre violência doméstica) e dos discursos 

representados pelo jornal. Discursos estes, que ratificavam os papéis sociais 

historicamente construídos para homens (viris) e mulheres (frágeis e submissas).  

Porém, propusemos discutir neste trabalho uma perspectiva que pensa as mulheres 

como agentes históricos. Mas não compartilhando com os estereótipos edificados pelo 

Jornal Feira Hoje que as definiam como mulheres que sofriam violência (passivas), ou 

como mulheres que destoavam das normas e, agindo como os homens, praticavam atos 

violentos. No entanto, estes paradigmas foram ao longo do trabalho analisados e 

discutidos com o objetivo de refletir e compreender o comportamento da sociedade 

feirense no período já mencionado, particularmente ao que se refere à relação de gênero 

historicamente construída pela sociedade.             



 

 

RELAÇÃO DAS FONTES DO JORNAL FEIRA HOJE (1970-1979) 

 

1970 

 

 TENTOU MATAR ESPOSA - 05/09/70, P.11 

 TENTOU MATAR MARIDO COM UMA FOICE – 12/09/70, P.11 

 QUERIA MATAR O HOMEM – 19/09/70, P.11 

 AGREDIU A MULHER – 19/09/70, P.11 

 BRIGARAM POR HOMEM – 19/09/70, P.11 

 SURROU E TENTOU AFOGAR A VITIMA – 10/10/70, P.11 

 PROMETEU DEGOLAR SENHORA – 17/10/70, P.11 

 PEDIU E RECEBEU CACETADA – 17/10/70, P.11 

 O PAU COMEU NA QUEIMADINHA – 17/10/70, P.11 

 O CHURRASQUEIRO CONQUISTADOR – 07/11/70, P.11 

 MARIDO FLAGROU MULHER COM OUTRO – 07/11/70, P11 

 OUTRA DE BEBADO – 05/12/70, P.11 

 

1971 & 1972 ( NÃO ENCONTRADO REPORTAGENS ) 

 NÃO ENCONTRADO – 04/09/71 até 02/09/72 

 02/01/71 até 28/08/71 

 

1973 

 

 ESPANCADA MENOR – 29/09/73, P.09 

 DISPARO NO SOBRADINHO – 29/11/73, P.03 

 

1974 

 

 FALECEU MULHER ESFAQUEADA – 02/04/74, P.02 

 NEIDE VOLTOU A ATACAR – 11/05/74, P.03 

 ESTE CRIME FOI POR CIÚME – 10/12/74, P.03 
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1975 

 ESTAMOS NO ANO MUNDIAL DA MULHER, - 04/01/75 P.03         

  

 FOI COBRAR E LEVOU PAULADA – 07/01/75, P.03 

 LUIS BATEU NA AMANTE 01/02/75, P.03 

 JOSÉ MATOU AMANTE POR ASFIXIA – 25/02/75 P.03 

 HOJE É O DIA DA MULHER – 08/03/75, P.03 

 VITÓRIO QUERIA MATAR AMANTE – 25/03/75 P.03 

 MATOU MULHER E FOI ATROPELADO – 15/04/75, CAPA 

 AFINAL, QUE LIBERDADE É ESSA QUE A MULHER TANTO DESEJA? 

03/07/75 P.07 

 AGREDIDA ÀGARRAFADA – 01/06/75, P.10 

 

 

1976 

 

 COM UM MÊS DE CASADA MATOU MARIDO A TIRO – 11/03/76 CAPA 

 EX-NAMORADA AMEAÇADA DE MORTE – 02/04/76, P.11 

 AMANTE ESPANCA MULHER – 07/04/76, P.09 

 MARIDO AMEAÇA DE MATAR A MULHER – 14/04/76, P.10 

 QUE MATAR AMANTE COM ESPINGARDA – 15/04/76, P.11 

 AMANTE FAZ QUEBRA-QUEBRA NA CASA DA IRMÃ – 21/04/76, P.10 

 JOVENTINO AGREDIU ACEDINA 20/05/76, P.11 

 BEBEU E ESPANCOU A ESPOSA – 22/05/76, P.11 

 EX-AMANTE PROVOCOU ESCANDALO – 27/05/76, P.09 

 VIZINHA FAZ MARIDO BATER NA MULHER – 30/05/76, P.10 

 PROMETEU MATAR A MÃE – 02/06/76, P.09 

 AGREDIDA SEM MOTIVOS – 02/06/76, P.09 

 NÃO DAVA MESADA E BATEU NA MULHER – 03/06/76, P.09 

 ESPANCOU MUNDANA – 04/06/76, P.09 

 APANHOU A PANADOS DE FACÃO – 05/06/76, P.09 

 PREVENTIVA PARA MULHER QUE DECAPITOU AMANTE – 08/06/76, 

P.09 
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 APANHOU COM TRÊS DIAS DE PARIDA – 08/06/76, P.09 

 ENCONTROU OUTRO HOMEM EM CASA E DEU TIROS - 08/06/76, P.09 

 AGREDIU MULHER E ESPANCOU OS FILHOS - 08/06/76, P.09 

 PROMETEU MATAR AMANTE – 10/06/76, P.09 

 PROMETEU FACADA PARA A MULHER – 11/06/76, P.09 

 ÁGUA QUENTE EM ARMANDO – 15/06/76, P.09 

 FOI BUSCAR COMIDA VOLTOU APANHADA – 17/06/76, P.09 

 ESPANCADA PELO AMANTE – 24/25/06/76, P.10 

 ESPANCADA POR JOSÉ E UM PM – 26/06/76, P.11 

 ESPANCOU A IRMÃ E FOI PRESO – 27/06/76, P.11 

 AGRESSÃO FEZ TER CRIANÇA PREMATURA – 06/07/76, P.09 

 EMBRIAGADO DERRUBOU PAREDE – 06/07/76, P.09 

 AMEAÇOU A MULHER COM PISTOLA – 06/07/76, P.09 

 MULHER ESPANCADA PELO MARIDO – 07/07/76, P.09 

 PRIMO E AMANTE BATE EM CHICA – 08/07/76, P.07 

 MULHER AGREDIDA EM HUMILDES – 08/07/76, P.07 

 TENTOU BATER NA PRÓPIA MÃE – 13/07/76, P.09 

 AGREDIU MULHER GRÁVIDA – 13/07/76, P.09 

 BATEU NA MULHER E TOCOU FOGO NA CASA – 14/07/76, P.09 

 SARGENTO AGREDIDO POR MULHERES- 14/07/76, P.09 

 INVADIU RESIDÊNCIA ARMADO DE FACA - 14/07/76, P.09 

 DEU XADREZ POR CAUSA DE AGRESSÃO – 15/07/76, P.09 

 BATEU NA NETA E EXPULSOU AS FILHAS – 20/07/76, P.11 

 QUIS FAZER DA AMANTE UMA FOGUEIRA - 20/07/76, P.11 

 ESPANCADA PEDE PROVIDÊNCIAS – 21/07/76, P.11 

 ESPANCOU A MULHER E AMEAÇOU A SOGRA – 22/07/76, P.09 

 BRIGOU, SAIU FERIDO, E RECUSOU ATENDIMENTO - 22/07/76, P.09 

 MUNDANA TENTOU MATAR COMPANHEIRA – 23/07/76, P.07 

 INVADIU CASA PARA AGREDIR 24/07/76, P.07 

 AMEAÇOU E FOI PARA O XADREZ – 29/07/76, P.09 

 FERIU CABEÇA DA MULHER COM TESOURA – 31/07/76, P.09 

 RECEBEU TAPAS EM LUGAR DA MESADA – 03/08/76, P.07 

 ARMADA DE FACA AGREDIU A AMANTE - 03/08/76, P.07 

 MULHER AGREDIDA NA “MANGUEIRA” – 04/08/76, P.09 
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 QUANDO BEBE QUER MATAR – 05/08/76, P.09 

 INTERNADA POR ESPANCAMENTO DO MARIDO – 08/08/76, P.09 

 CORREU ATRÁS PARA MATAR – 10/08/76, P, 09 

 CIÚME FEZ AGREDIR A MULHER – 10/08/76, P.09 

 MORDEU A AMANTE E BATEU EM MENOR – 12/08/76, P.09 

 AGREDIU EX NAMORADA A PAULADA – 13/08/76, P.09 

 EXPULSOU MARIA E AMEAÇOU DE MATAR – 15/08/76, P.09 

 AGREDIU MULHER A PAULADA – 17/08/76, P.10 

 AMEAÇOU EX-AMANTE - 17/08/76, P.10 

 MULHERES FAZIAM DESORDENS - 17/08/76, P.10 

 ARROMBOU CASA PARA AGREDIR – 20/08/76, P.09 

 AGRESSOR DE MULHERES FOI PRESO - 20/08/76, P.09 

 CIÚME CONDUZ À AGRESSÃO – 21/08/76, P.09 

 MULHER AGREDIDA FICA NUA – 22/08/76, P.09 

 AGREDIU COM CHAVE DE FENDA – 23/08/76, P.09 

 POLÍCIA PRENDE MARIDO ESPANCADOR – 26/08/76, P.09 

 APANHOU POR PROVOCAR CIÚMES – 29/08/76, P.11 

 MUNDANA ESFAQUEIA COMPANHEIRA – 31/08/76, P.09 

 TENTOU MATAR MULHER – 31/08/76, P.09 

 ANTONIO: UM AMOR Á FORÇA – 01/09/76, P.09 

 FAZIA DESORDENS NO MINADOURO - 01/09/76, P.09 

 RETEVE A MALA DA EX-AMANTE – 04/09/76, P.09 

 AGREDIU A MÃE DA AMANTE – 10/09/76, P.09 

 AMANTE AMEAÇADO DE MORTE – 12/09/76, P.09 

 PROMETEU MATAR AMANTE E FILHOS – 18/09/76, P.09 

 MULHERES FAZEM MARIDOS BRIGAREM – 01/12/76, P.08 

 MOTORISTA DE TÁXI AGREDIU MULHER – 05/12/76, P.09 

 ESPERARAM DOIS DIAS PARA PRESTAR QUEXA – 08/12/76, P.09 

 ENTROU EM BRIGA POR MULHER – 09/12/76, P.09 

 MARIDO AGREDIU MULHER – 05/12/12/76, P09 

 UMA SURRA NA MUNDANA – 14/12/76, P.11 

 ENCIUMADO AGREDIU SUA MULHER – 14/12/76, P.11 

 ESFAQUEADA E QUEIMADA NA PORTA DO CEMITERIO – 15/12/76, 

P.09 
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 MUNDANAS AGREDIDAS – 30/12/76, P.09  

 AGREDIU A MÃO DA AMANTE – 10/09/76 P.09 

 MULHER APANHOU ATÉ SANGRAR – 12/09/76 

 AGREDIU A MÃE DA AMANTE – 10/09/76 P.09 

 CORTOU HOMEM – 10/09/76 P.09 

 MULHER APANHOU ATÉ SANGRAR – 12/09/76 P.09 

 AMANTE AMEAÇADO DE MORTE – 12/09/76 P.09 

 MORDEU SOLDADO E QUIS MATAR FILHA – 15/09/76 P.09 

 TENTOU MATAR COMPANHEIRA - 15/09/76 P.09 

 MESMO GRÁVIDA FOI AGREDIDA – 17/09/76 P.09 

 PROMETEU MATAR AMANTE E FILHO – 18/09/76 P.09 

 TENTOU MATAR O AMANTE – 19/09/76 P. 09 

 TENTOU MATAR AMANTE – 21/09/76 P.09 

 MARIA JÁ APANHOU DEMAIS – 22/09/76 P.09 

 MULHER AGREDIDA NO LOCAL ONDE TRABALHA – 25/09/76 P.11 

 PEDIU PROVIDENCIA CONTRA SEU MARIDO – 25/09/76 P. 11 

 FUGIU DEPOIS DE AGREDIR – 29/09/76 P.09 

 BATEU NA CUNHADA – 29/09/76 P.09 

 AGREDIU COM TAMANCO - 29/09/76 P.09 

 MULHER AGREDIU SOLDADO – 01/10/76 P. 09 

 FOI VER A CRIANÇA E ESPANCOU A MÃE – 03/10/76 P.09 

 PISOU NO PESCOÇO DA COMPANHEIRA – 05/10/76 P.09 

 MULHERES BRIGAVAM – 06/10/76 P.09 

 TENTOU MATAR ESPOSA – 07/10/76 P.09 

 MULHER DEU SOCO NO NARIZ – 09/10/76 P.10 

 AGREDIU MULHER E FOI EM CANA – 10/10/76 P. 08 

 AGREDIU AMANTE – 20/10/76 P. 09 

 MUNDANA PEDE PROVIDÊNCIAS – 20/10/76 P.09 

 BATEU NA MULHER E LEVOU TUDO – 27/10/76 P.09 

 AGREDIDA NA RUA POR CASAL – 27/10/76 P.09 

 MARIDO AMEAÇA MARIDALVA – 10/11/76 P.09 

 BATEU EM MULHER GRÁVIDA – 17/11/76 P.09 

 TENTOU MATAR MULHER – 17/11/76 P.09 
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 ESTÁ COM AÇÃO DE DESQUITE E APANHOU NA SAÍDA DO FÓRUM – 

26/11/76 P.09 

 ENCONTROU MULHER BÊBADA – 26/11/76 P.09 

 COM CIÚMES MULHERES LUTAM – 27/11/76 P. 09 

 MULHER ENFRENTOU MARIDO COM UM FACÃO - 27/11/76 P. 09 

  BATEU NA MULHER E QUIS FURAR O FILHO – 28/11/76 P.11 

 

1977 

 

 ABANDONOU A MULHER E AMEAÇOU A O SOGRO – 04/01/77 – P.09 

 RICARDO BEBEU E BATEU NA MULHER – 09/01/77, P.09 

 BATEU NA MÃE E NO POLICIAL – 11/01/77, P.09 

 INVADIU HOSPITAL PARA BATER NA COMPANHEIRA – 11/01/77, P.09 

 MULHER ESPANCADA – 12/01/77, P.09 

 GARRAFA: ARMA PARA BATER NA MULHER – 18/01/77, P.09 

 APLICOU NOVE FACADAS NA MULHER – 23/01/77, P.09 

 TENTOU MATAR TODA A FAMILIA – 23/01/77, P.09 

 MARIDO BATE NA MULHER – 02/02/77 P.09 

 MULHER ENSANGUENTADA – 02/02/77, P.09 

 INVADIU CASA E ESPANCOU MULHER – 24/02/77, P.09 

 MULHER APANHOU – 25/02/77, P.09 

 REVOLVER PARA MATAR MULHER - 09/03/77, P.09 

 MUNDANA QUERIA MATAR – 09/03/77, P.09 

 CIUME DA MULHER LEVA A AGREDIR A FACÃO – 13/03/77, P. 09 

 FERIU COM GARRAFA – 01/04/77, P.09 

 MULHER RECEBEU VARIOS TAPAS – 07/04/77, P. 09 

 ATINGIU O OLHO DA SUA MULHER – 01/05/77 P.09 

 SUSPEITA DE AMEAÇA – 04/05/77 P.09 

 ESTA FURADA NO TÓRAX – 10/05/77 P. 09 

 CHICOTADA NA MULHER – 10/05/77 P.09 

 SEGUROU MULHER PARA O OUTRO ESFAQUEAR – 10/05/77 P.11 

 MUNDANA AGRIDE SUA COMPANHEIRA – 11/05/77 P.11 

 MUNDANAS INVADIRAM A CASA DA COMPANHEIRA 13/05/77 P.09 

 AGREDIU MULHER NO TRABALHO – 13/05/77 P.09 
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 CRIMINOSO DIZ COMO MATOU SUA MULHER – 17/05/77 P.09 

 NÃO QUER SUA MULHER SENDO PROFESSORA – 18/05/77 P.09 

 MULHER PEDE GARANTIA DE VIDA – 18/05/77 P.09 

 MULHER BRIGAVA NA PRAÇA – 21/05/77 P.09 

 DERAM VIOLENTA SURRA EM MENOR – 22/05/77 P.09 

 OUTRO CASO DE CIÚME – 25/05/77 P.09 

 TENTOU CORTAR AS NÁDEGAS DA AMANTE – 30/05/77 P.09 

 QUIS BATER NA MÃE – 30/05/77 P.09 

 TENTOU MATAR DUAS VEZES A MESMA PESSOA – 30/05/77 P.09 

 DEFLOROU ENTEADA – 01/06/77 P.11 

 BATEU NA AMANTE DO PAI – 21/06/77 P.09 

 OU A MULHER VOLTA OU ELE A MATA – 24/06/77 P.09 

 MULHER NÃO AGÜENTOU MAIS SER PAQUERADA – 24/06/77 P.09 

 UM TIRO POR CIÚME – 28/06/77 P.10 

 OUTRO ATINGIU MENOR – 28/06/77 P.11 

 DEU UM SOCO NO OLHO DA MULHER – 05/07/77 P.10 

 CIÚMES LEVOU A TOCAR FOGO NA MALA DO AMANTE – 06/07/77 

P.11 

 AMOR NÃO CORRESPONDIDO LEVA A INVADIR CASA – 14/07/77 P. 

08 

 INVADIU CASA DO AMANTE – 19/07/77 P.11 

 TENTOU FURAR IRMÃ – 21/07/77 P.11 

 VELHA FOI AGREDIDA – 21/07/77 P.11 

 NA BUSCA DO DOCUMENTO QUASE MATA AMANTE – 02/08/77 P.09 

 FOI BEBER GUARANÁ E QUASE TOMA SURRA – 05/08/77 P.11 

 DEU UMA SURRA NA SOGRA – 10/08/77 P.10 

 MARIA FOI ESPANCADA – 11/08/77 P.09 

 MULHER RECEBEU PEIXEIRADAS - 11/08/77 P.09 

 AMANTE BATEU EM CESAR – 12/08/77 P.10 

 GESTANTE AGREDIDA COM UM PONTAPÉ – 17/08/77 P.09 

 TENTOU MATAR A MÃE – 23/08/77 P.09 

 AGREDIU MULHER – 27/08/77 P.09 

 CORTOU A ORELHA DA MULHER – 28/08/77 P.11 

 FILHO AGREDIU MÃE PROMETENDO MATÁ-LA – 30/08/77 P.09 
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 MULHER TENTOU MATAR AMANTE – 24/08/77 P.09 

 PRESO POR DESACATO A MULHER – 05/08/77 P.10  

 CIÚMES – 28/08/77 P.11 

 AMARROU MULHER – 01/11/77 P.09 

 MATOU RIVAL NA COZINHA DA MULHER – 04/11/77 P. 10 

 MULHER AMEAÇADA DE MORTE – 08/11/77 P.09 

 MULHER QUER MATAR O VIZINHO POR CAUSA DA SEPARAÇÃO DO 

MARIDO – 11/11/77 P.09 

 MULHER FOI ESPANCADA – 26/11/77 P.10 

 DEU QUEIXA DO MARIDO POR NÃO AGÜENTAR MAIS APANHAR – 

01/12/77 P. 11 

 MUNDANA TENTOU MATAR HOMEM NO MINADOURO – 06/12/77 P.09 

 DEPOIS DE ABANDONADA RESOLVEU FURTAR AMANTE – 10/12/77 

P.09 

 AGREDIU COM CACETADA – 11/12/77 P. 09 

 TENTOU SUICÍDIO APÓS BRIGA COM O MARIDO – 15/12/77 P.12 

 MUNDANA APLICOU PEIXEIRADA – 15/12/77 P. 19 

 MULHER ESFAQUEIA MARIDO – 15/12/77 P. 19 

 MULHER QUE FUROU MARIDO FOI FINALMENTE PRESA – 16/12/77 

P.09 

 DEPOIS DO NAMORO TEVE OS DOCUMENTOS PRESOS – 16/12/77 P.09 

 AGREDIU A MULHER - 16/12/77 P.09 

 POR CIÚME TENTOU MATAR O CUNHADO – 24/12/77 P.09 

 MULHER DESORDEIRA – 31/12/77 P.11 

 

1978 

 

 MULHER SE DIZ AMEAÇADA – 04/01/78 P.09 

 MULHER DIZ QUE MARIDO RAPTOU SUAS DUAS FILHAS – 05/01/78 

P.09 

 EDIVIRGENS FOI SURRADA – 05/01/78 P.09 

 HOMEM SE MATOU: FACADA NA VIRILHA – 07/01/78 P.09 

 ESPANCADA PELO MARIDO – 12/01/78 P.09 

 AGREDIU MULHER – 13/01/78 P. 09 
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 DETIDA POR OFENSA - 13/01/78 P. 09 

 AGREDIU MULHER E FILHA – 19/01/78 P. 09  

  AMEAÇADA DE MORTE PELA QUARTA VEZ – 20/01/78 P.09 

 MULHER AGREDIDA – 24/01/78 P.09 

 ESPANCADA PELO MARIDO – 25/01/78 P. 11 

  MARIDO BATEU NA MULHER – 26/01/78 P.09 

 FOI AMEAÇADO ATÉ DE REVÓLVER EM PUNHO – 04/02/78 P.09 

 PRATICAVA RELAÇÕES SEXUAIS EM PLENA VIA PÚBLICA – 10/02/78 

P.09 

 MULHER NÃO GOSTOU DE TER TOMADO SURRA – 10/02/78 P.9 

 MULHER AGREDIU AMANTE – 11/02/78 P.09 

 AMEAÇADA DE MORTE – 12/02/78 P.09 

 NA CADEIA POR QUERER ESPANCAR A SUA AMANTE – 14/02/78 P. 09 

 MULHER RECEBEU CANIVETADA – 15/02/78 P.09 

 DEU QUEIXA DO COMPANHEIRO POR CAUSA DE UMA SURRA – 

15/02/78 P.09 

 MULHER ESFAQUEADA NO MINADOURO - 17/02/78 P.09 

 BATIA NA AMANTE PERTO DA CADEIA E FOI PRESO – 23/02/78 P.09 

 ESFAQUEADA POR DESCONHECIDO – 24/02/78 P.09 

 MULHER FOI ESPANCADA PELO SEU COMPANHEIRO – 02/03/78 P.09 

 AGREDIRAM A MARIA – 03/03/78 P.09 

  QUER NAMORAR À FORÇA – 04/03/78 P.09 

 TENTOU MATAR AMANTE – 07/03/78 P. 09 

 TOMOU UMA SURRA DO PRÓPRIO IRMÃO – 07/03/78 P.09 

 RECEBEU PANCADA – 07/03/78 P.09 

 ATENDIDA COM VÁRIAS FACADAS - 07/03/78 P.09 

 MULHER FOI AGREDIDA – 08/03/78 P.09 

 RECEBEU FACADAS POR CAUSA DE UMA MULHER – 11/03/78 P. 07 

 RECEBEU GARFADA DO MARIDO – 16/03/78 P. 11 

 BEBEU – 22/03/78 P.09 

 AMEAÇADA DE MORTE - 22/03/78 P.09 

 MARIDO AGRIDE E AMEAÇA MATAR – 28/03/78 P.09 

 MARIDO MATA ESPOSA A TIJOLADA – 28/03/78 P.09  

 AMEAÇOU DE MORTE A SUA COMPANHEIRA – 30/03/78 P.09 
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 EX-AMANTE ARRANJOU OUTRO E QUER MATAR O EMÉRITO – 

04/04/78 P.09 

 TENTOU MATAR MULHER – 05/04/78 P.09 

 OUTRA - 05/04/78 P.09 

 PRESO POR AGRESSÃO A UMA MULHER NO CA – 06/04/78 P.11 

 QUASE PERDE OS TESTÍCULOS PARA A PRÓPRIA MULHER - 06/04/78 

P.11 

 VEM SENDO AMEAÇADO - 06/04/78 P.11 

 SURROU MULHER E PROMETEU MATAR NA PRIMEIRA 

OPORTUNIDADE – 07/04/78 P.09 

 JOGA VASILHA DE LEITE QUENTE – 08/04/78 P. 09 

 COM 76 ANOS ESTÁ SENDO PAQUERADA POR DOIS – 09/04/78 P.09 

 MARIDO BATEU NA MULHER - 09/04/78 P.09 

 TIRO NA CABEÇA MATA MUNDANA NO MINADOURO – 14/04/78 P.11 

 MULHER QUASE ERA MORTA PELO MARIDO – 20/04/78 P.09 

 MULHER RECEBEU TIJOLADA – 21/04/78 P.09 

 MULHER QUASE APANHA – 26/04/78 P.11 

 MOTORISTA DE TÁXI BATEU NUMA MULHER – 19/03/78 P.09 

 MULHER ESFAQUEADA PELO MARIDO – 09/05/78 P.09 

 DISSE NA POLICIA QUE O PRÓPRIO PAI BATIA NA MÃE – 11/05/78 P. 

09 

 INVADIU CASA DE MULHER ACOMPANHADO DE AMANTE – 11/05/78 

P.09 

 POR BRIGAR COM A MULHER FOI DETIDO – 12/05/78 P.09 

 MULHER BATEU EM SEU MARIDO – 13/05/78 P.11 

 MULHER CORTA A GARRAFADAS – 21/05/78 P.09 

 PRESO POR AGREDIR COMPANHEIRA - 21/05/78 P.09 

 BRIGA DE GENRO E SOGRA: INVASÃO – 25/05/78 P.07 

 TENTOU MATAR A SOGRA – 03/06/78 P.09 

 PRESO CRIMINOSO DA AMANTE DA FAVELA- 04/06/78 P.09 

 IMPORTUNA A MULHER E FAZER DESORDENS – 07/06/78 P.06 

 JOGOU JARRO CONTRA MULHER - 07/06/78 P.06 

 LUTAVA COM MULHER – 09/06/78 P.09 

 EXPULSOU A MULHER DE CASA – 11/06/78 P.09 
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 GRUPO ESPANCA MUNDANA – 15/06/78 P.09 

 VÍTIMA DE AGRESSÃO FOI MATAR MULHER DO AGRESSOR – 

16/06/78 P.09 

 MESMO GRÁVIDA FOI AGREDIDA – 20/06/78 P.09 

 ANA ESTÁ INTIMADA POR QUERER MATAR CUNHADA – 22/06/78 P.09 

 MUNDANAS AGREDIRAM MULHER NAS BARAÚNAS DE BAIXO - 

22/06/78 P.09 

 MATOU AMANTE COM SEIS PEIXERADAS NA FAVELA – 01/07/78 P.09 

 MULHER LEVA CACETADA NA CABEÇA – 01/07/78 P.09 

 CRIMINOSO CONFESSOU CIÚME PELA MULHER – 04/07/78 P.13 

 PRESO POR TER DADO TIJOLADA - 05/07/78 P.09 

 MUNDANA TENTOU MATAR A COLEGA – 05/07/78 P.09 

 TARADO ESTAVA ATACANDO AS MOÇAS NO CENTRO DA CIDADE – 

07/07/78 P.09 

 MUNDANA NÃO SE EMENDA E É PRESA DUAS VEZES - 07/07/78 P.09 

 ESTÁ AMEAÇADA PELA VIZINHA – 07/07/78 P.09 

 DEU CACETADAS E ESTAVA ARMADO – 09/07/78 P.09 

 INVADIU CASA ARMADO COM UM PAU: AGRESSÃO – 12/07/78 P.09 

 NA CADEIA POR QUERER ESPANCAR A SUA AMANTE – 14/07/78 P.09 

 ESTÁ PERSEGUINDO A EX-NAMORADA – 15/07/78 P.09 

 MULHERES TROCAM TAPAS NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS – 

15/07/78 P.09 

 PRATICAR DESORDENS E BRIGAR COM A NAMORADA DEU EM 

CADEIA – 16/07/78 P.09 

 HOMEM ESPANCOU MULHER E FILHOS – 18/07/78 P.09 

 OUTRO - 18/07/78 P.09 

 MULHER RECEBEU AGRESSÃO DE DESCONHECIDO NO MINADOURO 

– 22/07/78 P.09 

 PRESA POR AGREDIR A VIZINHA – 23/07/78 P.09 

 RECEBEU FACADA NO UMBIGO DESFERIDA POR UMA MULHER – 

25/07/78 P.09 

 SUSPEITO NEGA TER MATADO MARIA – 29/07/78 P.11 

 EMBRIAGADO TENTOU MATAR A PRÓPRIA MÃE – 29/07/78 P.11 

 MULHER AGREDIU IRMÃO QUE PAROU NO HOSPITAL – 01/08/78 P.11 
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 FACÃO - 01/08/78 P.11 

 IRMÃO DO AMANTE DEU UMA SURRA EM MARIA – 02/08/78 P.11 

 AMEAÇADA - 02/08/78 P.11 

 PRATICAVAM ATOS LIBIDINOSOS PARA QUE TODOS PUDESSEM 

VER – 05/08/78 P.09 

 LEVOU CACETADA NA CABEÇA - 05/08/78 P.09 

 MUNDANA FEZ SUCESSO NO BAIXO MERETRÍCIO – 08/08/78 P.09 

 PEIXEIRADA NA PERNA DE MULHER: AGRESSORA PRESA – 09/08/78 

P. 09 

 EX-AMANTE INCOMODA – 13/08/78 P.10 

 APANHOU DO AMANTE “MÃO DE ONÇA” – 17/08/78 P.09 

 QUIS MATAR RAIMUNDO COM FACA – 23/08/78 P.09 

 ESTÁ AMEAÇADA DE MORRER LÁ PELA PEDRA DO DESCANSO – 

23/08/78 P.09 

 CRIME PASSIONAL: PEDREIRO MATA RIVAL A FACADA – 27/08/78 

capa 

 LEIA ESFAQUEOU NAMORADO – 01/09/78, P.09 

 QUEBROU TUDO DENTRO DE CASA E TENTOU MATAR 

COMPANHEIRO – 13/09/78, P.09 

 AMANTE APLICA GOLPE DE GILETE – 13/09/78, P.09 

 CASAL TROCA TAPAS – 14/09/78, P.09 

 MULHER AMEAÇA DE MORTE O AMANTE – 16/09/78, P.09 

 AGREDIDA A FACA POR SEU AMANTE – 17/09/78, P.09 

 MULHER QUASE MATA COMPANHEIRO COM CACETADA PELA 

CABEÇA – 26/09/78, P. 09 

 ESFAQUEADO PELA AMANTE 27/09/78, P.09 

 MULHER SOFRE AGREÇÃO – 12/10/79, P.09 

 FUGIU – 12/10/78, P.09 

 MARIDO RECEBEU BALDE DE AGUA QUENTE PELO CORPO – 

13/10/78, P.09 

 NÃO ENCONTROU ALMOÇO PRONTO E ESPANCOU A COMPANHEIRA 

13/10/78, P.09 

 CACETADA NA AMANTE – 18/10/78, P.10 

 AGREDIDA PELO AMANTE PROCUROU A POLICIA – 19/10/78, P.09 
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 LEVOU CACETADA DA MULHER QUANDO DORMIA – 20/10/78, P.10 

 POR NÃO CONSEGUIR A MULHER TENTOU MATAR – 21/10/78, P.09 

 EX-AMANTE ESPANCA MULHER  - 27/10/78, P.10 

 AGREDIDOS A FACÃO – 01/11/78 P.09 

 MULHER AGREDIDA POR CASAL DONO DO BORDEL – 02/11/78 P.09 

 MULHER CONTOU MALTRATOS - 02/11/78 P.09 

 AGREDIDA PELO AMANTE – 05/11/78 P.11 

 ATENTADO AO PUDOR - 05/11/78 P.11 

 QUIS AGREDIR MULHER E BAGUNÇAR – 07/11/78 P. 09 

 RECEBEU FACADA DA AMANTE – 08/11/78 P.11 

 EX -MARIDO BATEU NA MULHER – 09/11/78 P.09 

 HERANÇA FAZ O FILHO AMEAÇAR A PRÓPRIA MÃE – 10/11/78 P.09 

 MULHER ENVENENOU O MARIDO E DEPOIS TENTOU O SUICÍDIO – 

11/11/78 P.09 

 MULHER AGREDIDA PELA MADRASTA – 12/11/78 P.09 

 DEPOIS DE APANHAR FOI AO OS – 17/11/78 P.09 

 ESFAQUEADO POR CAUSA DE NAMORO – 21/11/78 P.09 

 MATOU A MULHER POR SUSPEITA DE TRAIÇÃO - 21/11/78 P.09 

 RECEBEU FACADA DESFERIDA PELO EX-MARIDO: DISCUSSÃO – 

02/12/78 P.09 

 MARIDO ESPANCOU MULHER – 07/12/78 P.09 

 EMBRIAGADO TENTOU MATAR A FILHA DE DOIS ANOS – 08/12/78 

P.09 

 ACABOU O CASAMENTO E FICA DIFAMADO A EX- NAMORADA – 

08/12/78 P. 09 

 MARIDO PRESO POR BATER NA MULHER – 27/12/78 P09 

 

1979 

 

 AGREDIU AMANTE COM FACÃO E FOI DETIDO – 04/01/79 P.09 

 FOI AMEAÇADA DE MORTE PELO PRÓPRIO MARIDO – 05/01/79 P.09 

 HELENA ESTAVA EMBRIAGADA FAZENDO DESORDENS: DETIDA – 

10/01/79 P.09 

 MULHER E FILHO FORAM AGREDIDOS – 12/01/79 P.03 
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 TRÊS MORTES VIOLENTAS MARCAM FIM DE SEMANA – 28/01/79 

CAPA 

 DORMINDO ADALGISA APANHOU DO MARIA – 20/03/79 P.14 

 MULHER: A MAIORIA ESQUECIDA – 25/03/79 P.07 

 MULHER JOGA AGUA QUENTE EM RAIMUNDO – 06/04/79, P.14 

 APANHOU DO MARIDO COM UM PEDAÇO DE MADEIRA – 18/04/79, 

P.16 

 QUATRO PONTOS NA CABEÇA: CACETADA – 19/04/79, P.14 

 DUAS MULHERES FORAM AGREDIDAS E PRESTOU QUEIXA NA 

POLICIA - 22/05/79, P.08 

 GARI MATOU A MULHER COM FACADA NO PEITO – 05/06/79, P.08 

 FILHA FOI A POLICIA DAR QUEIXA DO PAI – 09/06/79, P.09 

 LARGOU O MARIDO E ELE AGORA AMEAÇA DE MORTE – 11/11/79 

P.09 

 MATOU A IRMÃ COM UM GOLPE DE FACA – 22/11/79 CAPA 

 

 

FONTES DO CENSO DE 1970 

 

CENSO DEMOGRÁFICO – BAHIA – VII RECENSEAMENTO GERAL- 

1970/SÉRIE REGIONAL. V 1 – TOMO     XIII. 
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