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RESUMO 
 

 

O objetivo central desta pesquisa foi a analise dos discursos produzidos acerca 

da conduta das mulheres desquitadas e a representação social destas entre 1940 e 1950 

em Feira de Santana, cidade que possui características especificas, interior baiano, 

arraigada em valores morais e religiosos, contrapondo com as práticas de modernização 

que se desejou implantar nas primeiras décadas da república.. Este trabalho buscou 

analisar os discursos jurídicos e jornalísticos, deste modo foi realizada uma pesquisa no 

acervo do jornal Folha do Norte dos anos de 1938 a 1951 e no centro de documentação 

Cedoc da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos processos de desquite, 

amigável e litigioso da década de 1940. A partir das fontes primárias e dos dados 

bibliográficos contribuiu-se para o entendimento da construção de uma visão 

marginalizada da mulher desquitada, o jornal e o aparato jurídico estiveram ao lado dos 

interesses burgueses, funcionando como aparelhos ideológicos tentando consolidar um 

ideal de família burguesa, ideal ao qual a desquitada não fazia parte. 

 

Palavras-chaves: mulher, conduta social, desquite, discursos, Feira de Santana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT  
 
 

The objective of this research was to examine the discourses produced about the 

conduct of women Wives and social representation of these between 1940 and 1950 in 

Feira de Santana, a city that has specific characteristics, interior Bahia, rooted in moral 

and religious values, contrasting with the practices modernization that wished to deploy 

in the early decades of the republic. This study aimed to analyze the legal and 

journalistic discourses thus a survey was conducted in the collection of the newspaper 

Folha do Norte the years 1938 to 1951 and the documentation center Cedoc State 

University of Feira de Santana, in cases of divorce, friendly and litigation of the 1940s. 

From the primary sources of bibliographic data and contributed to the understanding of 

the construction of a vision of marginalized women legally separated, the newspaper 

and the legal apparatus stood by bourgeois interests, working as ideological apparatuses 

trying to consolidate a bourgeois ideal family, ideal which was not part of the legally 

separated. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A década de quarenta foi um período de grande importância no cenário mundial. 

Esta década alterou significadamente as relações políticas, econômicas e sociais da 

época a partir das consequências materiais e culturais trazidas com o fim da segunda 

guerra mundial. Feira de Santana na década de quarenta começa um processo de 

modernização tímido que culminará na década de setenta, mas, os valores morais e 

sociais demoraram muito mais tempo para se estabelecerem na cidade Princesa do 

Sertão.  

A década de quarenta possui uma riqueza de fontes impressas, primárias e 

secundárias. Tendo no Jornal Folha do Norte grande parte dos periódicos da década 

estudada e no Centro de Documentação de Pesquisa (CEDOC) da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS) vinte e três processos de desquite amigável e 

litigioso.  As produções bibliográficas de ordem jurídica neste momento estiveram em 

efervescência principalmente nos temas acerca da moralidade, da família e do bem estar 

social.  

Com o aumento dos pedidos de desquite os juristas produziram diversas obras 

que embasavam os pedidos de desquite e as sentenças dadas pelos juízes, essas 

bibliografias sendo referência nos cursos de direito influenciaram a mentalidade dos 

futuros advogados e juristas que mantiveram por alguns anos após a formatura uma 

forma de direito que não mais atendia aos anseios e as necessidades sociais. 

Notadamente, o padrão social que aqui se desejou imprimir para a família 

feirense, reflete o papel de mãe e esposa, em contrapartida, algumas mulheres 

transgrediram este limiar e foram duramente punidas por suas escolhas. As mulheres 

que desejam o desquite estavam à margem e contrarias aos princípios ordenadores da 

família, da moral e dos bons costumes, mas, nesta pesquisa, estas mulheres estão no 

centro das construções de um discurso forjador da moralidade, de um ideal burguês que 

aqui se desejou implantar, extirpando do seio da sociedade estas figuras.  A família e o 

casamento foram moldados pelas formalidades sociais a fim de atingir um modelo 

padrão que tivessem como finalidade não a felicidade individual, mas a manutenção da 

ordem social, o casamento por si continha os freios biológicos das pessoas e limitavam 

principalmente as mulheres, a exercerem a liberdade individual.  
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A conduta social da mulher foi amplamente vigiada e resignificada, não seria 

necessário apenas ter moral, mas principalmente o ideal era parecer moralmente correta, 

boa mãe e esposa. Mas afinal de que moral nós propusemos discutir? Uma moral 

burguesa, católica de um Estado que apesar de laico se apoiava nos dogmas católicos 

para submeter à população a um controle efetivo.  

A moralidade para homens e mulheres tinham aplicações diversas, ao homem a 

moralidade católica era muito mais fluida, corruptível enquanto que para as mulheres o 

rigor era extremo e impiedoso. A conduta social feminina, sua sexualidade, em especial, 

virou caso de Estado e a partir dos discursos produzidos, neste estudo os discursos 

jurídicos e jornalísticos, a mulher foi moldada e subjulgada.  E estes aspectos é que 

serão analisados a partir da ótica do feminismo neste trabalho. A posição da imprensa 

era aliada aos projetos burgueses para a cidade e apresentava ideais de comportamento, 

sociedade, modelos que em nada compreendiam a realidade de Feira.  

Este estudo dividido em três capítulos propõe um estudo articulado entre os 

discursos produzidos em Feira de Santana sobre esta temática. O primeiro capítulo 

intitulado “O sujeito e o gênero: aspectos sociais e culturais na Princesa do Sertão” 

faz um estudo sobre as contradições modernas, onde se percebe alterações políticas e 

econômicas, porém, conserva-se o antigo moralismo voltado às mulheres, 

exclusivamente para as mulheres pobres. Essas contradições se davam a partir dos 

elementos que compunham a cidade, que os ideais republicanos com suas novas 

perspectivas de civilidade queriam remover. Neste capítulo é feita uma análise das 

produções historiográficas sobre o gênero das últimas décadas, que influenciaram 

significadamente as discussões de gênero no Brasil.  

O segundo capítulo intitulado “A reprodução da moral burguesa nas formações 

familiares feirenses” propõe uma análise do discurso jornalístico propagado em Feira 

de Santana a partir do jornal de maior circulação, o Folha do Norte, e a revista feminina 

O Cruzeiro, de abrangência nacional, mas que influenciou o comportamento das 

mulheres das médias e altas classes sociais. O jornal se apresenta como porta voz da 

cidade e como um farol da verdade iluminando as consciências dos leitores, um braço 

aliado do Estado no controle das massas, um aparato ideológico que semanalmente 

dosava a população com moralismo, chauvinismo, patriotismo e etc. O discurso 

jornalístico definia o papel da mulher desquitada como amoral e tenta “proteger” as 

outras mulheres deste mau caminho.  
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O terceiro capítulo O discurso jurídico: as questões ligadas à conduta social e a 

preservação da família propõe a análise dos discursos jurídicos a partir dos processos 

de desquite e da discussão bibliográfica. Num segundo momento, o estudo desenvolve 

uma análise quantitativa e qualitativa dos casos de desquite, sendo a primeira análise 

apresentada através de gráficos e tabelas e a segunda análise será feita a partir dos casos 

de desquite litigioso. 

A escolha do tema desta monografia, além dos aspectos pessoais de identificação 

com a temática devido às experiências familiares, possui uma relação com a 

necessidade de aprofundamento dos estudos de gênero ligados a Feira de Santana, 

principalmente o estudo das mulheres que transgrediram a moral e os preceitos sociais 

feirenses. Estas mulheres silenciadas pela história, a partir dos estudos atuais podem 

trazer a tona novas perspectiva sobre a construção do gênero na cidade retirando do 

âmago social a ideia de uma mulher feirense, intimidada pela figura do vaqueiro, do 

machismo, uma mulher docilizada e submissa as vontades do marido. 
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1 - O SUJEITO E O GÊNERO: ASPECTOS SOCIAS E CULTURAIS NA 
PRINCESA DO SERTÃO  

 
 

 

 
Mulher separada leva fama de mulher da vida e meu pai não me 

aceitaria de volta.
1
 

 

  

A frase acima me levou a pesquisar sobre gênero e especialmente sobre o 

divórcio/ desquite, em uma conversa com a minha avó sobre os motivos pelos quais ela 

não se separou de meu avô na década de cinquenta, num casamento marcado pela 

infidelidade masculina. Durante toda a sua vida, ela sabia que tinha sido criada para o 

matrimônio e a maternidade sem que outra opção lhe parecesse possível. Abdicar-se do 

lar conjugal com sete filhos pequenos e sem apoio da família já que seu pai - com uma 

rígida formação religiosa - jamais aceitaria ter em casa uma filha separada. Esta situação 

era impensável para a sociedade da época.   

Assim como minha avó, muitas mulheres da primeira metade do século XX 

viam-se “prisioneiras” a um casamento e, em grande parte dos casos, a liberdade não se 

dava com o desquite, pois, este apenas autorizava a separação dos cônjuges, pondo 

termo ao regime de bens, no entanto, permanecia o vínculo matrimonial. O casamento, 

portanto, exercia para muitas mulheres um mecanismo opressor, pois a dependência e a 

obediência passavam do papel do pai para o marido. Antes da instituição do divórcio em 

1977 pelo Código Civil Brasileiro, os casamentos mal sucedidos se romperiam, em sua 

plenitude, apenas com a morte do cônjuge. Em outros casos, a legislação permitia a 

anulação do matrimônio nos casos confrontantes às determinações do próprio Código 

Civil, tais como: casos de ascendência com descendência parental; irmãos sejam 

colaterais ou adotados, pessoas casadas entre outros casos que caberiam juridicamente 

anulação.2  

O desquite foi visto como um dos principais inimigos das famílias baianas, a 

Igreja e Estado armaram-se de todo o seu corolário repressivo, causando nas mulheres 

uma violência simbólica, um medo das respostas sociais que poderiam surgir quando 

optavam pelo desquite. Os meios de comunicação condenavam estas mulheres, 

                                                           
1 Adelaide Alves da Silva, 81 anos, divorciada, moradora do bairro Capuchinhos, Feira de Santana-BA. 
2 Ver parte especial, Livro I, Título I, Capítulos II e III do Código Civil Brasileiro. BRASIL. CÓDIGO 
CIVIL. Antônio Carlos Malheiros (org.); Sandra Julien Miranda( coord.). São Paulo: RIDEL, 2000. 
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colocando-as como um mal exemplo a não ser seguido pelas jovens; por sua vez, a 

Igreja as condenava por não manter a paz familiar e social: toda mulher sábia edifica 

sua casa; mas a tola a derruba com as próprias mãos
3. Através dos princípios bíblicos 

judaico-cristãos, a religião operou e opera na sociedade como mantenedora da ordem 

matrimonial: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério; e aquele 

que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério.4 No aspecto 

laico, o discurso jurídico raramente dava ganho de causa a essas mulheres e negavam a 

guarda dos seus filhos. 

 Sob a ótica burguesa, a mulher estava ligada ao casamento, à reprodução e 

criação dos filhos. Ademais, a ideia de reprodução estava atrelada segundo as normas da 

Igreja e do Estado. Segundo Vieira as relações extraconjugais eram associadas a 

distúrbios, assim como, a masturbação e a prostituição, que, sobretudo, significavam 

doenças”5 Em complemento a esta argumentação, Rago expõe que na representação 

santificada da mãe-esposa-dona-de-casa, ordeira e higiênica, o aspecto sexual só 

aparece se associando à ideia de procriação. 6  

O rarefeito domínio feminino ficava circunscrito ao lar. Era neste espaço, onde 

criavam seus filhos, que muitas mulheres reproduziam os valores morais estabelecidos 

pela sociedade, os quais relegavam às mulheres um papel inferior7. Diferente dos 

meninos, que recebiam educação escolar, havia para as meninas privação das 

liberdades, ficando limitadas ao aprendizado das atividades domésticas, sendo 

preparadas, desde a infância, para a vida dedicada ao lar. Ademais, a mulher era 

preparada para o casamento e neste quesito bastava ser “prendada” para, deste modo, 

ser uma boa esposa e mãe, levando o nome de seu pai com orgulho, dando continuidade 

a uma “família honesta”. 

Por herança de uma sociedade construída sob as bases do patriarcalismo, as 

crianças do sexo feminino ficavam coibidas até mesmo de ter acesso à educação. As que 

conseguiam estudar encontravam um reduzido campo de formação e atuação 
                                                           
3 A BIBLIA sagrada: antigo e novo testamento. Ed. contemporânea rev. e aumentada. Alfalit Brasil, 
1996. Provérbios 14:1 
4 A BIBLIA sagrada: antigo e novo testamento. Ed. contemporânea rev. e aumentada. São Paulo:Alfalit 
Brasil, 1996. Lucas 16:18 
5 VIEIRA, E. M. A medicalização do corpo feminino. Rio de Janeiro: Fiocruz,2002 p 26 
6 RAGO, Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. 3 ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997 p 83 
7SAFFIOTI, H.I.B. Rearticulando Gênero e classe social. In: COSTA, A. de O.: BRUSCHINI, C.(Orgs). 
Uma questão de Gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992. 
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profissional, tornado-se professoras ou enfermeiras. No que se trata das que pertenciam 

à famílias das classes inferiores, as oportunidades de ensino das mulheres eram ainda 

mais difíceis, pois as meninas pobres estavam desde cedo envolvidas na luta pela 

sobrevivência, ajudando os pais no trabalho da roça, da feira ou cuidando dos irmãos 

menores.  

 

1.1- A modernidade republicana e o conservadorismo da “moral” feminina na 

sociedade  

 

É necessário destacar, no entanto que no seio da jovem república modernidade 

urbana, política e o controle da sexualidade eram faces da mesma moeda, o Estado 

utilizou diversos mecanismos de repressão e o sexo se tornou um foco de disputa 

política formando um micro-poder sobre o corpo.8  Os discursos sobre a moral apoiados 

pela religiosidade católica viam no controle da família, do casamento e das mulheres o 

pilar da sociedade que se pretendera construir, os discursos acerca do desquite, 

casamento e família expressam um perfil regulador e conservador intimamente ligado a 

uma moral religiosa, segundo o qual um reconhecimento da igualdade entre homens e 

mulheres levaria a dissolução da família e, por conseguinte a estrutura social da qual a 

família é o principal pilar. O estado utilizou dessa “moral” para justificar as 

desigualdades entre homens e mulheres. Segundo Leite,   

 

(...) a dissolução de um casamento- foi longamente visto como algo imoral, 
destruidor da família, célula social e reguladora do individuo. Mesmo quando 
se reconhecia que o casamento tradicional era tirânico, repressivo e 
discriminatório das mulheres, o divórcio, embora fosse um meio de permitir 
que mulheres maltratadas escapassem a situações insustentáveis, era visto 
mais como um instrumento de emancipação feminina que como forma de 
proteger as mulheres dos maridos 9 

 

 

O casamento se transforma em negócio de Estado, indo muito além das relações 

afetivas e retendo para si a responsabilidade da ordem social, neste contrato nupcial o 

                                                           
8 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Org. R.Machado. Rio de Janeiro: Graal,1979 
9  LEITE, M. L. M. A outra face do feminismo. São Paulo: Ática, 1984. p 27 
 
 



14 
 

papel das mulheres era essencial para evitar, a respeito do discurso médico, patologias e 

anomalias sociais. Esteves explica que, 

 

 o sexo passou a ser um negócio de Estado, assunto de interesse de todo 
corpo social em função das exigências e definições médicas sobre a 
normalidade. Nesse sentido, os estudos dos desvios e dos processos 
patológicos sexuais passaram a ter importância como forma de orientar e 
garantir a normalidade das gerações futuras10 

 

Segundo Miriam Moreira Leite havia um consenso social e religioso de que, sem 

condições naturais de se aperfeiçoar, era preciso proteger a mulher dos males da 

civilização, pois, caso contrário, ela correria o risco de se perder.11 Segundo Rago,  

O período republicano, certamente, não dissipou os preconceitos de gênero, 
de classe e de raça/ etnia, solidamente impregnados nos valores culturais. 
Atentos aos avanços táticos das mulheres instruídas, os mecanismos 
estratégicos de controle social, como os difundidos pela igreja católica, 
chamavam a atenção para os riscos que o ‘sexo frágil’ estaria correndo ao 
buscar uma participação mais ativa na esfera pública.12 

 
 

O comportamento das mulheres era amplamente vigiado e por isso não bastava 

apenas ser moral, mais que isso era necessário parecer moralmente correta para os 

fiscais da sociedade (todos aqueles que de certo modo eram os reguladores dos 

costumes como os vizinhos, parentes e etc.) seja nos salões, para as mulheres de elite ou 

no trabalho para as mulheres de classes subalternas, a vigilância era constante e 

repressora. Na perspectiva de Esteves há  

 

diferenças qualitativas de conteúdo entre a mulher rica ou pobre. As duas 
deveriam ficar atentas aos mesmos perigos. Entretanto não possuía o mesmo 
sentido, nem teve a mesma aceitação ou, melhor dizendo, resistência (a 
mulher pobre não se amoldaria facilmente às novas exigências)13 

 

No caso das relações ocorridas nas classes subalternas as relações muitas vezes 

fortuitas não davam uma liberdade maior as mulheres, pelo contrário, às deixavam 

                                                           
10 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas perdidas : os populares e o cotidiano do amor no Rio de 
Janeiro da Belle Epoque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.p 27 
11 LEITE, M. L. M. A outra face do feminismo. São Paulo: Ática, 1984. p XVI 
12 RAGO, Elisabeth Juliska. Feminismo e Medicina na Bahia(1836-1931). São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo,2005. p 185 
13

 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas perdidas : os populares e o cotidiano do amor no Rio de 
Janeiro da Belle Epoque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. p 75 
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vulneráveis aos discursos moralizantes já que estas ao sair de casa para ganhar o “ pão 

de cada dia” facultava-lhes o papel do homem provedor o que de modo algum era “ bem 

visto”.  

A organização domiciliar de mulheres das camadas pobres em muitos casos 

prescindia a figura do homem provedor, pois ao não ter relações estáveis e legalizadas 

muitas mulheres não tinham um marido para assumir financeiramente os filhos, em 

geral numerosos, o que levava as mulheres pobres a se lançarem no mercado de trabalho 

alcançando algumas vezes postos de trabalhos de maioria masculinos, mas, no entanto a 

figura masculina nunca deixou de ser uma referência forte para os lares baianos que 

representava autoridade e respeito não se constituindo assim uma ordem matrifocal.  

Segundo Ferreira Filho o trabalho feminino não era bem visto, pois o único 

elemento que possibilitava a construção de uma identidade feminina era o exercício da 

maternidade. 14 Os lares que não possuíam a figura masculina seja do marido, do pai ou 

mesmo de um tio ou irmão não eram bem vistos pela sociedade baiana e em especial a 

feirense que longe da certa liberalidade que as mulheres soteropolitanas viviam, em 

especial as negras e mulatas que exerciam trabalhos ambulantes, as feirenses viviam 

arraigadas a uma moral interiorana, ligada ao homem vaqueiro e sertanejo e a uma 

religião ainda mais tacanha.  

Nas uniões das classes populares, não havia em geral patrimônio a ser 

preservado, nem mesmo o sobrenome tão ostentado pelas classes abastadas, restava 

apenas a honra de mulheres que sabiam que se fossem “largadas” por seus 

companheiros, dificilmente formariam novos pares ”respeitáveis”. A realidade da 

mulher divorciada é o terreno a partir de onde germina uma visão negativa de sua nova 

condição social, acompanhada por afirmações de que essa mulher seria portadora de 

valores negativos, não passando de uma espécie de ser sem dignidade, sem honra, sem 

grandeza. 

Quando começaram a se inserir no mercado de trabalho, ocupando postos 

anteriormente ocupados por homens, as mulheres foram obrigadas e a exercerem 

normas de conduta extremamente rígidas que visavam restringir a sua autonomia 

financeira em virtude de um discurso voltado para a manutenção da sua honra e moral 

feminina, tal como esclarece Almeida:  
                                                           
14 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Salvador das Mulheres: condição feminina e cotidiana 
popular na Belle Epoque Imperfeita. Salvador, BA, 1994. p 103 
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Quando saiam a trabalho, as mulheres tinham no fardamento o salvo conduto 
para transitar nas ruas da cidade, forma de se distinguirem e de se afirmarem. 
Para as que exerciam atividades profissionais à noite, como telefonistas, 
parteiras, costureiras, a farda tornava-se imprescindível à identificação e 
justificativa às suas saídas. Em geral a indumentária tentava reproduzir 
características dos modelos masculinos, como camisa, gravata, chapéu e etc. 
As poucas médicas usavam taillers, chapéu, gravata, camisa de homem e 
maleta e, assim mesmo, ficavam mal conceituadas 15 

 

 

Não obstante, as imposições sociais de conduta não incidiram somente sobre as 

mulheres que exerciam profissões liberais e não braçais, todavia, as mulheres pobres 

também foram objeto da perseguição do Estado e pelo discurso médico sanitarista, pois, 

ao estarem nas ruas, nas feiras, nas lojas, brigando nas ruas, essas mulheres não se 

enquadravam na conduta social desejada e, assim, eram apontadas como a vergonha da 

sociedade. Estudando o cotidiano feminino em Salvador na Primeira República, Ferreira 

Filho defende que as tradicionais formas de inserção das mulheres [pobres] no espaço 

público foram um alvo de ataque da ideologia republicana, uma vez que elas 

denunciavam práticas atrasadas, pela sua explícita relação com a sociedade 

escravista.
16 

Neste quadro político e social definido nas décadas iniciais do século XX, o 

acesso às mulheres ao mercado de trabalho, principalmente aos cargos que 

demandassem estudo, frieza e cálculo era encarado com profunda descrença pela 

sociedade histórica e culturalmente fundamentada em bases machistas. No imaginário 

social, o sexo feminino era limitado pelo seu aparelho reprodutivo, o que determinava o 

seu comportamento social e profissional imprevisível. A construção e a invenção social 

que atribuía incompetência feminina para o trabalho, podia levar as mulheres pobres à 

prostituição para complementar o seu ganho explicando assim o fenômeno da 

prostituição. Na concepção de Carrara:  

 

 
A miséria social, em que a luta pela vida se exerce, obrigou a intervenção 
desse quarto estado a mulher na concorrência do trabalho, em que 

                                                           
15 ALMEIDA.M.A.F. de. Feminismo na Bahia (1930-1950).Salvador,1986. Dissertação ( mestrado em 
ciências sociais)-Universidade Federal da Bahia. p 53 
16 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Salvador das Mulheres: condição feminina e cotidiana 
popular a Belle Epoque Imperfeita. Salvador, BA, 1994. p 97                                                                                          
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seguramente, pela resistência inferior, pela deficiência de aptidão atual, pelos 
encargos imediatos da procriação, há de fatalmente ceder o passo a seu 
companheiro. (...) uma subalternidade por toda a parte verificável coloca-se 
quase na contingência de não poder ganhar a vida só com seu labor honesto: 
a prostituição é o recurso complementar dessas desgraçadas, e, por desleixo, 
por hábito, por vício, consecutivamente, ou então, principalmente, pela 
impossibilidade de reabilitação, o meio de vida inteiro de inúmeras delas.17  

 
 

 

As mulheres desquitadas caminhavam para a prostituição por não possuir um 

homem provedor. Como expõe Câmara: fora do casamento, sem se apoiar no braço de 

um homem, a mulher, completamente impotente para vencer as dificuldades financeiras 

se precipita para o desfiladeiro da prostituição. 18 Em função da prostituição os 

médicos acreditavam que grande parte das doenças advinham da mulher pobre 

prostituta que ao não possuir um único parceiro sexual disseminava as doenças venéreas 

na sociedade assim como os problemas sociais que também eram diagnosticados pelo 

discurso médico como originários da fragilidade moral da época, especialmente entre as 

camadas populares.  

O tabu da sexualidade tinha na sociedade brasileira e baiana uma dupla moral: o 

homem devido as fraquezas da sua natureza podia ter uma amante, entreter moças sem 

dificuldades, no entanto a mulher que tem um amante é considerada manteúda e daí 

passa a condição de prostituta. O adultério na lei brasileira somente existiu para 

condenar as mulheres já que os homens, como construção cultural, sempre tiveram 

mulheres na rua. Ao culpabilizar as prostitutas e as mulheres desquitadas pela 

disseminação das doenças venéreas o discurso médico esquecia que para tal 

disseminação a participação do homem era igualmente porcentual.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 CARRARA, Sergio. Tributo a Vênus : a luta contra a sifilis no Brasil, da passagem do século aos anos 
40. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. p 159 
18 CAMARA, Arruda. A batalha do divórcio. 2ed. São Paulo: Saraiva,1960. p 19 
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1.2- A década de 1940 e a modernidade: a inserção feminina no mercado de 

trabalho nas contradições modernas da Princesa do Sertão 

 

O caminho republicano para o progresso tentou eliminar da sociedade baiana os 

resquícios de uma cultura escravocrata, colonial e mestiça. Diferente do que vimos no 

item anterior, em Feira de Santana, a modernização dos espaços não foi tão contundente 

durante a Primeira República, como ocorreu em diversas cidades brasileiras, em 

especial as capitais; seus primeiros ímpetos se deram na década de 1940. Entretanto, 

apesar de tardia, a modernização em Feira de Santana seguiu, com maior ou menor 

precisão, a mesma cartilha do que foi executado em outros espaços.  

Na região, além da indesejada imagem do negro existia a figura do sertanejo, do 

caipira, que em nada compunha a figura de modernidade que aqui se desejou criar, a 

presença de um comércio de gados e de uma feira livre no centro da cidade já não mais 

condizia com o projeto de civilização que a elite feirense articulava, e atrelado a feira de 

gado e a feira livre existia a figura do vaqueiro como símbolo da região, o que foi visto 

como extremamente atrasada imbuída de misticismos e crendices do sertão baiano. “(...) 

a palavra de ordem é sintonizar-se com a Europa, ou melhor, civilizar-se o mais rápido 

possível, de modo que o país pudesse, o quanto antes, competir no mercado 

internacional.”19 

Nas primeiras décadas do século XX, a cidade de Feira de Santana ainda era 

muito ruralizada, existiam, na parte que compreendia a urbe (sede do município), sítios, 

chácaras e até mesmo fazendas. De forma gradual, porém, muito evolutiva esta 

característica rural foi dando espaço para a urbanização, ou, num sentido 

historiográfico, a Princesa do Sertão presenciava a sua modernidade. A passagem do 

rural para o urbano ocorreu em Feira de Santana na década de quarenta, período 

definido no presente estudo. Não por coincidência, as mudanças nos aspectos estruturais 

da cidade repercutiram também no social.  

Na década de quarenta, o comércio de Feira de Santana se expandia, as primeiras 

indústrias, apesar de incipientes, começavam a se instalar. Obviamente, este avanço 

econômico atraia pessoas de várias regiões do município, do estado da Bahia e de 

                                                           
19 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Salvador das Mulheres: condição feminina e cotidiana 
popular na Belle Epoque Imperfeita. Salvador, BA, 1994. p 26  
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diversos estados, principalmente do nordeste do Brasil. Mas o que significou este 

período de modernidade para as mulheres feirenses? 

Neste período, a oferta de mão de obra nos diversos setores produtivos da 

cidade, oportunizou, com maior abrangência, a inserção feminina nos setores de 

emprego formal. Todavia, se por um lado, a modernidade foi uma promessa para a 

inserção feminina nos postos de trabalho, resultando numa possível autonomia 

financeira das mulheres perante o marido; por outro, o conservadorismo que deu bases a 

antiga sociedade, encarou essa modernidade como uma meio de fragmentação dos 

valores familiares.  

A modernidade em Feira de Santana a partir da quarta década do século XX 

deslocou o papel que vinculava a mulher a dedicar-se exclusivamente ao lar e ao marido 

para o mundo do trabalho. Mas, a modernização da Princesa do Sertão não significou 

vantagens amplas para o universo feminino. Os discursos esforçaram-se e continuaram 

em deixar em evidência a funcionalidade e a representação social entre homem e 

mulher.  Em consonância com as políticas modernizadoras, havia a necessidade de 

“civilizar” a cidade, transpassar os limites do privado, trazendo para as ruas às famílias 

(lojas, cafés, teatros e etc.), desfazendo da imagem da rua o lugar dos excluídos 

moralmente e socialmente, no entanto as exigências morais para a conduta feminina não 

foram atenuadas. 

Neste capítulo, podemos apreender como a imprensa buscou manter o antigo 

modelo de mulher numa sociedade que transitava do antigo ambiente campesino para a 

urbanidade. Vimos como os meios da imprensa, especificamente o jornal local Folha do 

Norte e a revista de circulação nacional, O Cruzeiro empreenderam normas 

comportamentais sobre a mulher, defendendo princípios conservadores de moralidade e 

de bons costumes para o público feminino.   Diante de uma sociedade que se 

transformava, seja na esfera nacional e local, o discurso da imprensa incorporava 

elementos de rupturas, quando assumia e respaldava as mudanças ocorridas no seio 

social, como também os elementos de continuidades, na medida em que primava pela 

conservação dos antigos valores que eram alocados à mulher.   
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1.3- Um debate sobre o gênero: o controle sexual feminino 

 

As mulheres muito mais normatizadas que os homens estavam presas a rígidos 

códigos de conduta e a sua historia foi feita de silêncios e é exatamente esses silêncios 

que os historiadores e principalmente as historiadoras pretendem  romper com os 

estudos de gênero ao por as diferenças  de sexo como construções culturais e não 

biológicas, construções estas que estruturaram a vida social e definiram campos 

desiguais para homens e mulheres dando ao homem um poder social e simbólico, já que 

a instituição do casamento investia ao marido o poder exclusivo sobre a esposa.  

Elisabeth Rago defende que o conceito de gênero está vinculado nas relações de classe 

social e etnia. 

 

Posto que não se constituísse como o único elemento organizador das 
relações sociais, o conceito de gênero- também perpassado por antagonismos 
de classe e de raça/etnia- permite compreender o processo de construção da 
mulher (assim como de outras categorias sociais), fundamentado nas 
diferenças sexuais  20 

  

Segundo Joan W. Scott o gênero é uma maneira fundamental de significar 

relações de poder enquanto que Heleieth Saffioti referindo-se a essa questão (o poder) 

diz que “este pode ser deslocado em função de estratégias políticas de luta pela 

distribuição/conquista do poder (...) nos dois polos da relação existe poder, ainda que 

em doses tremendamente desiguais”21, para Foucault ”Nas suas malhas [dos 

micropoderes] os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer 

este poder e de sofrer sua ação;nunca são os alvos inertes ou consentidos do poder, são 

sempre centros de transmissão”22 Elisabeth Rago discutindo as assertivas teorizadas por 

Foucault sobre a sexualidade, destacou a maneira como os discursos se apropriaram do 

sexo para normatizar a sociedade.  

 

Neste ponto vale recorrer, mesmo que brevemente, às análises de Michel 
Foucault sobre o ‘dispositivo da sexualidade’, ou seja, a maneira pela qual os 
poderes tanto discursivos quanto extradiscursivos apreendem o sexo para 

                                                           
20 RAGO, Elisabeth Juliska. Feminismo e Medicina na Bahia (1836-1931). São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo,2005. p 179 
21 SAFFIOTI, H.I.B. Rearticulando Gênero e classe social. In: COSTA, A. de O.: BRUSCHINI, 
C.(Orgs). Uma questão de Gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992. 
22 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Org. R.Machado. Rio de Janeiro: Graal,1979. 
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normatizá-lo. Uma análise minuciosa sobre as relações entre o poder e o 
discurso sobre o sexo foi levado a efeito pelo filósofo francês, na qual o 
poder não assume o caráter de negatividade, ou seja, não se parte de ‘uma 
representação jurídica e negativa do poder’ no sentido de uma interdição. 
Foucault prefere pensá-lo como rede de relações que capturam os indivíduos, 
definem seus gestos, produzem suas maneiras de viver, enfim nessa obra, o 
poder é visto como uma ‘tecnologia do sexo’. 23 

 

   

Na sociedade baiana, enquanto complexa, moderna e atrasada, o mercado de 

trabalho visivelmente segregado, a educação voltada para o masculino, o sistema 

político sem a participação feminina no voto, o sistema jurídico totalmente excludente 

das mulheres, integram os processos históricos da construção social do gênero. De 

acordo com Scott: 

 
 Uma vez que todas as instituições utilizam alguma divisão de trabalho, uma 
vez que as estruturas de muitas instituições se apoiam na divisão sexual do 
trabalho (mesmo que tais divisões excluam um ou outro sexo), uma vez que 
referências ao corpo com frequência legitimam as formas que as instituições 
assumem, gênero é, de fato, um aspecto geral da organização social. E pode 
ser encontrado em muitos lugares, já que os significados da diferença sexual 
são invocados e disputados como parte de muitos tipos de lutas pelo poder. O 
saber social e cultural a respeito da diferença sexual é, portanto, produzido no 
decorrer da maior parte dos eventos e processos estudados como história.24 

 

Investigar o passado sob os pilares das relações de gênero permite captar 

transgressões, negociações de identidade e representações que o olhar treinado apenas 

para as relações políticas, econômicas e sociais tenderiam a silenciar. Diferenciar 

homens e mulheres não pela ótica da diferença sexual, mas pela construção social 

produzida a partir disto, assim retirando do âmago da discussão a inferioridade 

justificada pela natureza que tida como frágil, incapaz, dada aos sonhos e delírios. Para 

Lauretis,  

o sujeito é constituído no gênero, sem duvida, mas não apenas pela diferença 
sexual, e sim por meio de códigos linguísticos e representações culturais; um 
sujeito engendrado não só na experiência das relações de sexo, mas também 
nas de raça e classe: um sujeito portanto múltiplo em vez de único, e 
contraditório em vez de simplesmente dividido.25 

                                                           
23 RAGO, Elisabeth Juliska. Feminismo e Medicina na Bahia(1836-1931). São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo,2005. p 248 
24 SCOTT. W. Joan. Prefácio a gender and politics of history. In: cadernos Pagu vol.2, n°3/1994. pp 
19,20 
25 LAURETIS, T. de. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, H.B. de (ORG). Tendências e  
Impasses: o feminismo como critica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. p 236                                 
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2. O DISCURSO JORNALÍSTICO: A REPRODUÇÃO DA MORAL BURGUESA 

NAS FORMAÇÕES FAMILIARES FEIRENSES 
 

 

2.1- O jornal enquanto fonte, mecanismos ideológicos do poder 
 

 

Por parte dos historiadores, o jornal por muito tempo foi visto como uma fonte 

de lisura contestável já que este enquanto reprodutor ou subordinado de um discurso 

ideológico dominante26 poderia não retratar a realidade, no entanto o jornal como fonte 

é de extrema utilidade para os historiadores, pois os periódicos captam os 

acontecimentos no momento em que ocorrem e futuramente se tornam fatos históricos. 

Erivaldo Neves destaca que,  

 

Enquanto fonte de pesquisa histórica, o jornal possibilita ao pesquisador a 
compreensão do contexto sociocultural e político-econômico da época 
estudada, colocando-o em contato com os usos e costumes, além do 
noticiário conjuntural.27  

 

A periodicidade do jornal permite ao historiador captar variedades do cotidiano 

social, os debates, as controvérsias e principalmente os discursos, estes em especial se 

tornam temas de pesquisa à parte das notícias, já que modelam, cortam, aumentam, 

desvirtuam o que foi publicado, ou seja, atende a demanda do proprietário do jornal, sua 

orientação política e/ou partidária que, por sua vez, responde a uma demanda do Estado 

ou do mercado capital.  

Fazer uma leitura do fato histórico através da notícia jornalística não é tarefa 

fácil, pois não devemos tomar os acontecimentos como algo perfeito e acabado, 

deixando a fonte falar por si. Todavia, deve-se questionar o que está exposto, observar 

o léxico utilizado, procurando neles o seu significado e como se conectam e constroem 

os emaranhados discursivos. Tal método permite-nos perceber a lógica e finalidade da 

mensagem, a sua proposta social e ideológica que, no seio de uma dada sociedade, se 

desejou implantar. Mas afinal o que é o discurso do jornal? No que ele se difere do fato 

                                                           
26 ABREU, Alzira Alves. A imprensa em transição: o jornalismo brasileiro nos anos 50.Rio de 
Janeiro: Fundacção Getulio Vargas Editora, 1996. 
27 NEVES, Erivaldo Fagundes. Invasões em Salvador: Um Movimento de Conquista do Espaço para 
Morar.(1946-1950). Dissertação de Mestrado em História do Brasil. PUC-SP, 1985. p 18 
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tal e qual aconteceu? A questão fundamental passa a ser a representação, ou melhor os 

jogos de representação, o jornalismo desenvolve técnicas e estratégias discursivas para 

um discurso especifico28.  

 

Todos eles vinculam posições políticas e são vinculados a interesses 
específicos. São, portanto, todos os periódicos impressos condicionados pelos 
grupos econômicos que lhes dão sustentação financeira e submetidos às 
conveniências ideológicas, as quais os seus  proprietários se identificam29  

 

 

O historiador não pode ignorar que grande parte da mídia integra o jogo político 

e a própria construção do acontecimento histórico. Os jornalistas são ao mesmo tempo 

testemunhas oculares e porta vozes dos partidos políticos e do sistema ideológico 

dominante. É necessário ainda destacar que enquanto os meios de dominação públicos 

como o sistema judiciário, a Polícia, as prisões, a administração funcionam através da 

violência, a imprensa é de caráter privado e funciona pelos mecanismos ideológicos.30 

Assim como em qualquer outro tipo de fonte, o jornal também é uma seleção 

ideológica, as notícias são selecionadas, organizadas e expostas a partir de uma visão 

dos fatos, os critérios de escolha colaboram para a construção social do que se entende 

por realidade.31 

Como veículo ideológico, a imprensa mostra-se como o braço da burguesia para 

a consolidação do processo de hegemonia cultural e política, inculcando na população 

doses quotidianas de moralismo, nacionalismo, modelos sociais, modelos de consumo, 

enfim, um manual da vida burguesa e dos interesses que a burguesia pretende proteger. 

Em condições hegemônicas, a burguesia solidariza com o Estado com as instituições 

dirigentes da ação, da produção e da reprodução dos valores sociais, se comportando 

como um aparelho ideológico do estado.32 

                                                           
28 DALMONTE, Edson Fernando. Pensar o discurso no web jornalismo: temporalidade, paratexto e 
comunidades de experiência. Salvador: EDUFBA,2009.  
29 NEVES, Erivaldo Fagundes. Invasões em Salvador: Um Movimento de Conquista do Espaço para 
Morar.(1946-1950). Dissertação de Mestrado em História do Brasil. PUC-SP, 1985. p 20 
30OS MEIOS DE INFORMACAO E A QUESTAO DOS APARELHOS IDEOLOGICOS DO ESTADO. 
Natal: [s.n.], BRN-. Monografia (Pós graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aluno 
de Ciências da Comunicação 
31DALMONTE, Edson Fernando. Pensar o discurso no web jornalismo: temporalidade, paratexto e 
comunidades de experiência. Salvador: EDUFBA,2009. 
32 VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989 
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A mídia e a sua cultura procuram produzir a identidade das pessoas, identidades 

similares, “enlatadas” a partir dos padrões burgueses. A indústria da mídia produz os 

modelos daquilo que significa ser bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente, 

fornece também o material com que muitas pessoas constroem o seu senso de classe, de 

etnia, de nacionalidade, de sexualidade e etc. Roberto Machado, na introdução do livro 

Microfísica do Poder de Michel Foucault intitulada “Por uma genealogia do poder” 

defende que 

 

não existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas 
díspares, heterogêneas, em constante transformação. O poder não é um objeto 
natural, uma coisa; é uma pratica social e, como tal, constituída 
historicamente. (...) O que aparece como evidente é a existência de formas de 
exercício do poder diferentes do Estado, a ele articuladas de maneiras 
variadas e que são indispensáveis inclusive a sua sustentação e atuação 
eficaz.33   

 

 

No entanto, é necessário destacar que a relação entre comunicador e emissor não 

é determinada apenas de maneira passiva, sendo o discurso produzido recebido pelo 

leitor de maneiras diversas, ora absorvendo a ideia como tal foi pensada, ora produzindo 

seus conceitos e juízos de valores. O discurso é um poder, porém, não totalitário e 

passível de resignificação.34 Para Fausto Neto:  

 

O jornal, nesta perspectiva, é agente e um lugar de operações de produção de 
sentidos e é justamente por causa as ações dos seus dispositivos que a 
noticiabilidade vem se transformando, deixando de ser o que para alguns é 
apenas um processo linear que envolve produtor e receptores, ou ainda uma 
transação de falas entre fontes e jornalistas, circunstâncias em que os 
jornalistas estariam apenas a serviço da missão de revelação e de 
representação de discursos que circulam pela sociedade. Pelo contrário, a 
noticiabilidade é cada vez mais associada e permeada por processos de 
fabricação que envolvem operações dos dispositivos industriais-
organizacionais e operações simbólicas.  35  

 

 

A cultura de mídia, não sendo onipotente, possibilita ao espectador - no caso 

específico desta pesquisa - ao leitor, a criação dos seus próprios significados a partir de 

                                                           
33 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: Graal, 1993. p XI 
34 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 1997 
35 DALMONTE, Edson Fernando. Pensar o discurso no web jornalismo: temporalidade, paratexto e 
comunidades de experiência. Salvador: EDUFBA,2009. p64 
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uma posição diferenciada daquela proposta pelos meios36, um exemplo disto é o 

desquite em função das tentativas de assassinato, apesar do discurso jornalístico não se 

colocar a favor do desquite também não condenava as mulheres, já que no bojo da 

sociedade feirense o atentado à vida era um motivo justificável para tal extremada 

atitude: o desquite. 

O poder não existe e sim relações e práticas de poder, portanto as relações de 

poder nos jornais refletiram um modelo de vida burguês, modelo este proposto de cima 

para baixo que não se adequava em diversos aspectos a realidade, brasileira e baiana a 

partir das aspirações burguesas do modo de vida “civilizado” europeu. Não podemos, 

entretanto esquecer que a capacidade de compreender as intencionalidades através das 

noticias publicadas e entender a lógica do discurso jornalístico não era para todos os 

leitores, pelo contrário, apenas uma mínima parcela da sociedade analisou de modo 

critico as intencionalidades do discurso, entre estes grupos com senso critico podemos 

aqui destacar os grupos feministas, políticos de esquerda e etc.   

 

2.2- As fontes da pesquisa: o jornal Folha do Norte e a revista O Cruzeiro  

 

O jornal utilizado para esta pesquisa foi o jornal Folha do Norte. Com 

periodicidade semanal, o Folha do Norte começou a circular na cidade de Feira de 

Santana em 17 de setembro de 1909, permanecendo até a atualidade, sendo o jornal 

mais antigo do município.37 No período que nos preocupamos estudar, década de 

quarenta, o jornal era dividido em 4 páginas, distribuídas em colunas que continham os 

mais variados tipos de assuntos, desde as notícias de capa, informes do judiciário, notas 

de casamento, notas de falecimento, avisos bancários, informes da prefeitura, além do 

espaço dedicado à publicidade dos estabelecimentos comerciais de Feira de Santana e 

região - que estava em todas as páginas - e as diversas colunas fixas, assinadas por 

nomes conhecidos da sociedade ou seções fortuitas de diversos autores, ou seja, o Folha 

do Norte constituía-se num veículo de utilidade pública.  

                                                           
36 KELLNER, Douglas. . A cultura da mídia: estudos culturais : identidade e política entre o moderno e 
o pós-moderno. Bauru, SP: EDUSC, 2001.  
37Disponível em:http://www.fsonline.com.br /lermateria.asp?id=20619&autor=20. Acesso em 11/05/2012 
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A revista O Cruzeiro, de abrangência nacional, dava às mulheres conselhos dos 

mais variados temas, desde dicas de beleza, de saúde, de como arranjar um bom partido 

e, principalmente, conselhos ligados a moral da família e ao casamento. Idealizada para 

um público da elite branca, a revista tinha um padrão de impressão de qualidade, com 

ilustrações coloridas que primavam pelos modelos de vestir, de servir a mesa e pelo 

fenótipo europeu. A série das revistas e dos jornais foi consultada no Museu Casa do 

Sertão, localizado no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana- Bahia.  

O jornal era essencial para a veiculação de notícias e ideias nas primeiras 

décadas do século XX, em uma sociedade sem as facilidades do mundo moderno como 

celulares, internet e etc. Abrangia um público muito maior que a revista, tanto pelo 

preço quanto pela circulação de fatos regionais. Na década de 40, o Folha do Norte 

passou por profundas transformações já que o mundo assolado pela guerra imprimiu ao 

periódico um caráter mais político e engajado nos problemas do Brasil e do mundo.  

Diferentemente da década anterior, quando possuía uma postura mais ligada aos 

eventos sociais da cidade e apresentava notícias mais “leves”, colunas mais ligadas ao 

humor e ao cotidiano. Algumas notícias sobre a participação das mulheres durante e pós 

Segunda Guerra passaram a ser veiculadas com frequência, principalmente, nos 

trabalhos relativos às áreas de saúde e assistência aos exércitos. A título de exemplo, o 

jornal trouxe uma matéria titulada: “mulheres britânicas auxiliando as forças navais e 

áreas da Inglaterra nos trabalhos fotográficos”38 

No pós-guerra, e com os avanços tecnológicos advindos desta, os jornais em 

geral passaram por grandes transformações, tornando-se de fato empresas comerciais 

detentoras de poder econômico e introduziram inovações tecnológicas, gráficas e 

editoriais, neste momento a atividade jornalística foi mais profissionalizada e o jornal 

atingiu um patamar de porta voz, na visão de alguns a imprensa era o farol da sociedade, 

ou seja, num sentido estritamente filosófico, a imprensa é aquela que “ilumina”, que traz 

e estimula a razão dos indivíduos, tal como defendeu um articulista anônimo num artigo 

publicado na edição do Folha do Norte de 22 de fevereiro de 1947. 

 

 

 

                                                           
38 Folha do Norte, 3 de outubro de 1942, p 1 
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 A imprensa é um farol... 

...Que ilumina todas as consciências. E com ela não se brinca, e com ela não 
se vacila. Que coisa sublime é a imprensa! Quanta luz derramou sobre o 
mundo o invento de Gutemberg(...) Atenas, Roma, Esparta todas tiveram 
esplendor e muitas mortes(...) uma coisa maior que tudo isso, a imprensa não 
sobre abalos, não terá fim, porque é a própria civilização, e vive no espirito 
dos grandes homens.  

Incomensalmente grande é o papel representado pelos livros e e jornais na 
vida do mundo. A gazeta é o alicerce da civilização, o edifício.39 

 

 

Avigorando-se em se constituir num importante “farol” para a sociedade 

feirense, o jornal Folha do Norte passou a ter relevância frente aos movimentos 

políticos da cidade, aliando-se com os projetos ideológicos fomentado pelo poder local, 

sendo consonante com as ambições que envolviam as lideranças políticas da cidade. O 

Folha do Norte foi muito utilizado para propaganda política em períodos de eleição dos 

grupos econômicos de destaque, como na campanha para a eleição para prefeito de 

Carlos Bahia em 194740, além da campanha para governador de Juracy Magalhães em 

1950. 41 

 

2.3-  O discurso acerca do lugar social da mulher e a transgressora da 

moral: a desquitada 

 

A estrutura jornalística define os padrões de comunicação que se deseja imprimir 

ao leitor bem como o discurso que se deseja propagar, a maneira com a qual as palavras 

são usadas pode, sobre um mesmo tema, ter conotações negativas ou positivas42, no 

caso especifico das noticias sobre as mulheres no jornal Folha do Norte o que 

verificamos é a presença de assimilações com imagens de veneno, engano, traição, 

medo, fragilidade e submissão, ou seja, imagens que levam a uma ligação eterna com a 

Eva no paraíso e o pecado original que condenou a humanidade. 

 

                                                           
39 Folha do Norte, 22 de fevereiro de 1947, p 4 
 
40 Folha do Norte, 20 de setembro de 1947, p 1 
41 Folha do Norte, 15 de julho de 1950, p 1 
42 FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Izabel Magalhães, coordenadora da tradução, 
revisão técnica e prefácio. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.   
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 Mulher e Fatalidade ... 

... O alcoólatra quasi sempre é uma prêsa, atraiçoada por um destino que veio 
em uma taça do veneno de um beijo, do capricho perveso ou de uma coisa 
qualquer que tenha vindo de mulher(...) Fatalmente a beleza de certa mulher 
foi o cálice cristalino do alcoolatra... o seu sorriso foi o veneno... o seu pranto 
foi o liquido terrível... o seu desprezo foi o que fez ele viver  como Gomes 
Leal, pelas ruas desertas...(...) o bêbado é a junção do álcool com o sorriso, o 
beijo, o calor perfumado da alcôva, a lagrima, a falsidade, o desprêso 
sarcástico de mulher volúvel 43 

MULHER! 

Causa da perdição da vida inteira,  
Um olhar de aparência verdadeira, 
Mas, que na realidade é dissabôr! 
-Irônica, mentira, indesejável  
A mulher é o enigma indecifrável,  
Na forma de iludir qualquer mortal... 
Vista de longe é um brinco de princeza! 
Porém, de perto, é a utópica incerteza 
Que nos arrasta às pegadas do mal. 
A  LOPES44 
 

 

A escolha dos recursos linguísticos é essencial para demarcar tanto o êxito 

quanto o declínio de uma empreitada discursiva, portanto, a opção das chamadas, dos 

conteúdos, da estrutura e da localização nas páginas destas chamadas, foi calculado a 

fim de atingir a um determinado público. O sábio austríaco Sr Schick descobriu que as 

mulheres possuem um veneno chamado menotoxina que provoca danos aos vegetais e 

animais (...) meus senhores o veneno da mulher está na boca e se chama mentira. 45, 

podemos verificar nesta fala o uso das palavras “sábio” para delimitar o conhecimento 

como certo, científico enquanto que veneno e mentira estão intimamente ligados à 

mulher.  

O papel das revistas femininas e dos jornais para a deslegitimação do desquite 

foi fundamental para a manutenção de uma ideologia da eternidade do casamento. 

Segundo Rago o temor de que o divórcio representaria a desagregação do lar e, mais 

que isso, a destruição moral da sociedade e da pátria, tomou conta também das 

paginas da Revista Feminina, que chegou a comparar o divórcio ao bolchevismo
46, até 

                                                           
43 Folha do Norte, 31 de maio de 1941, p 4 
44 Folha do Norte, 8 de maio de 1943, p 4 
45Folha do Norte, 21 de janeiro de 1933, p 2  
 46 RAGO, Elisabeth Juliska. Feminismo e Medicina na Bahia(1836-1931). São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo,2005 
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mesmo as feministas tinham cautela sobre esta temática já que a família (pai, mãe e 

filhos) estava arraigada nos pilares religiosos e sociais. 

Em 25 de fevereiro de 1933 Edith Mendes da Gama e Abreu, feminista, que 

trabalhou intensamente em prol do sufrágio feminino no estado da Bahia, chegando a 

ser presidente vitalícia da Federação Baiana pelo Progresso Feminino, candidata a 

deputada federal, em 1934 e ocupou o posto mais elevado no Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia, onde foi vice-presidente e oradora oficial,47 em entrevista ao Folha 

do Norte disse que apesar de reconhecer o direito da mulher ao desquite, jamais se 

desquitaria por questões religiosas e que não aderia as tentativas de lei do desquite se 

posicionando contra.48 

O ataque ao divórcio feito pelo jornal Folha do Norte era taxativo e diretamente 

aliado aos preceitos da religião e da sociedade. O trecho abaixo foi escrito pelo padre 

Leonel Franca em 1949. Não sabemos se por desconhecimento jurídico ou prevendo  

mudanças na legislação brasileira, Franca fez severas críticas a algo que ainda não 

existia na Brasil: o divórcio.  Classificando o divórcio como destruidor da família, da 

sociedade, fruto do egoísmo e, concluíndo como algo antissocial, Franca receber elogios 

dos leitores nos respectivos exemplares semanais do Folha do Norte.  

 

O divórcio e a vida social 

Pouco acrescentaremos sobre as consequências sociais do divórcio. Não se 
toca na constituição doméstica sem provocar, cedo ou tarde, profundas 
repercussões na sociedade inteira. Esterilidade conjugal estimulada; infância 
educada fora dos seus lares; instabilidade das famílias; diminuição 
progressiva do senso de responsabilidade, fidelidade e lealdade; relações 
entre sexos inspirados mais nos instintos inferiores que na consciência moral- 
são males que atingem os povos nos próprios princípios e na sua vitalidade. 
Dissolvendo a família, o divórcio dissolverá também a sociedade. 
Acertadamente o nosso grande jurista, Carvalho de Mendonça: “admitir o 
divorcio com a dissolução do vinculo é destruir a família e, portanto, 
desorganizar a sociedade. 
Se quiséramos resumir a antítese profunda entre divorcio e o bem estar 
coletivo, diríamos que o divorcio é filho do egoísmo; o egoísmo, a negação 
da vida social. Todos os argumentos alegados em prol da caducidade do 
vinculo cifram-se na preocupação de assegurar a felicidade dos cônjuges. Ao 
bem estar do próprio eu, impaciente de sacrifícios e constrangimentos, 
imolam-se os direitos da prole, e com eles, todas as exigências de bem 
comum. Ora, a vida social! Não se mantem se não a preço de abnegações 
continuas; a solidariedade, que é como a alma desta vida, alimenta-se de 
renuncias individuais exigidas para a felicidade de todos. Todas as vezes que 

                                                           
47 Disponível em: <> http://www.escritorasbaianas.ufba.br/edith/bio.html. Acesso em 20/06/2012. 
48 Folha do Norte 25.02.1933 
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a sociedade padece, uma diagnose justa revelara no egoísmo a primeira causa 
do sofrimento. O divorcio é, pois, eminentemente antissocial.49 

 

Para além do ataque ao desquite era necessário proteger as mulheres e as 

famílias, a fim de que esse “mal” não assolasse os lares católicos, portanto inculcar 

doses de moralismo, de machismo, de ideais burgueses de padrões familiares era pratica 

primordial para a mídia. As diversificadas colunas se apresentam como uma 

segmentação do discurso, o que marca um posicionamento de aproximação no tocante a 

realidade vivida pelas pessoas, já que a sociedade é marcada pela multiplicidade de 

falas50, no jornal em questão as mulheres eram classificadas de diversos modos, porém 

todos conduziam de uma maneira ou outra para a visão de uma mulher docilizada e 

submissa como padrão ideal do feminino,  

 

A mulher não deve ter gestos impetuosos, antes deve limitar-se a completar, a 
aperfeiçoar, a parafrasear digamos assim as ideias, as concepções 
apresentadas, sendo pequenos sem serem mesquinhos, flexuosos e 
engraçados, a mulher não deve querer saber mais que seu marido51 

“Bases do concurso Miss Feira” 

Artigo II: Não poderão figurar entre as concorrentes senhoritas que tenham 
sido  ou sejam artistas de theatros ou cinema ou de outras diversões pagas.52 

 

 

As notícias que veiculavam a ideia da mulher dentro dos padrões burgueses 

sempre tiveram um lugar de destaque no periódico, como por exemplo, os concursos de 

beleza, os eventos sociais, as festas beneficentes, as festas religiosas e etc., em geral 

havia uma posição privilegiada aos editais de casamento felicitando os noivos e os 

familiares pelo momento sublime que era o casamento, o quadro reservado para tal 

espaço era de destaque logo na segunda pagina do periódico. Um exemplo é a indicação 

para suas leitoras do romance intitulado “Condição de Mulher” de Lidia Besouchet, que 

segundo o jornal,  

 

Ultimamente decidiu dedicar-se ao seu romance ‘condição de Mulher’ é a 
historia de uma mulher que abandona o lar onde não encontra amor, e decide 

                                                           
49 Folha do Norte, 8 de janeiro de 1949, p 2 
50 DALMONTE, Edson Fernando. Pensar o discurso no web jornalismo: temporalidade, paratexto e 
comunidades de experiência. Salvador: EDUFBA,2009. 
51 Folha do Norte, 25 de maio de 1933, p 3 
52 Folha do Norte, 11 de janeiro de 1930, p 1 
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lutar para viver uma vida nova e ser dona do próprio destino. Sedenta de 
ideias rvolucionarias integra-se num grupo de jovens militantes e com eles 
luta por uma nova ordem social de completa emancipação. Mas acaba 
reconhecendo que acima da mirage política e social, o que esta mais 
arraigado na alma de toda mulher é o problema do amor. Finalmente 
consegue encontrar o homem que consegue solucionar todos os seus 
problemas e com ele se casa...”53 

 

 

Sabe-se que a ideia de fuga do lar não é uma temática que agrada aos pais das 

moças, mas a ideia chave é que o envolvimento das mulheres com a política e com os 

ideais partidários não faz sentido já que os sentimentos femininos falam mais alto do 

que a sua consciência política. A moral da história e o fim da personagem, com o 

salvamento através do casamento, é um assunto que muito interessa ao discurso do 

Folha do Norte, tanto que ganhou na primeira página uma posição de destaque.  

Outro conceito fortemente difundido pelo jornal é a dependência da mulher em 

relação ao homem e a família, por acreditar na incapacidade feminina para o trabalho, 

portanto a vida sem um marido para dar o sustento material, emocional e psicológico 

torna a vida da mulher sem sentido e insuportável, 

 

“MARIA DA GLORIA- Onde estiver- 

‘uma revolta se apodera de mim’ 

Já viveu quatorze anos com seu marido sujeitando-se a seu ‘domínio’, como 
diz. E somente agora começa a reagir, dizendo que não suporta mais o seu 
excesso de autoridade. Acredita que uma reação sua, poderia mudar, 
drasticamente, o temperamento dêle? Ele não se sujeitaria à sua revolta e a 
situação iria de mal a pior. Você continuaria insatisfeita e teria provocado um 
desajustamento na família que prejudicaria, sobretudo, as crianças. Deverá 
continuar no papel de vitima? –perguntará você. É claro que não. Vale reagir, 
sim, mas de outra maneira. Em primeiro lugar julgue seu marido com 
imparcialidade colocando na balança do seu julgamento não somente os seus 
defeitos, como também suas qualidades. Considere que êle é bom pai e tem 
sido amigo de sua família, bastando para isso citar que acolheu dentro da sua 
casa a sogra e a cunhada. Não se entregue a divagações espirituais, 
imaginando como gostaria que fosse a sua vida; veja, em vez disso, o que lhe 
coube e tire do seu quinhão o melhor partido. Não acha que uma mulher 
sadia, sentindo-se amparada dentro do seu próprio lar –coisa que muitas 
aspiram e que nem sempre o conseguem— e tendo três filhos que lhe encham 
o coração e distraiam o espírito já tem muito de que se ocupar sem sentir o 
“pêso” da vida?54 

 

                                                           
53 Folha do Norte, 5 de julho de 1947, p 1 
54 Revista O Cruzeiro, 5 de fevereiro de 1949, p 92 
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Nos jornais e revistas a mulher desde cedo aprende que o sentido da vida é 

arranjar um bom partido, para este fim é que se aprendem modos educados, que se 

aprende a bordar, cozinhar enfim aquilo que a torna capaz de ser uma boa mãe e esposa, 

ou seja, o que dá sentido a vida de uma mulher, eram comuns colunas intituladas 

“Agarre seu homem”, “A arte de seduzir”, “Manual das mães”55, “Para você garota 

bonita”56. 

 No caso das mulheres das classes populares existia a preocupação de tornar as 

filhas prendadas, mas mais que isto a presença de um homem além de respeito 

garantiria a sobrevivência já que o trabalho feminino amplamente desprezado não 

garantia a mães de família solteiras a sobrevivência alimentar dos seus filhos, vivendo 

em um ciclo de miséria. As mulheres pobres, em sua maioria, analfabetas não tinham 

acesso ao jornal de maneira direta, mas se tratando de um veiculo de grande circulação 

na cidade, todos de maneira indireta tinham acesso às noticias que eram reproduzidas, 

pela igreja, pelo rádio, ou seja, pelos lugares aos quais estas mulheres tinham acesso. 

Na chamada intitulada “Onde a liberdade da mulher?” o jornal compara a 

liberdade feminina no Brasil em relação a Rússia, em função de que no primeiro as 

mulheres “ganharam o direito” de escolherem seus maridos e assim, fomentar a ideia de 

que no Brasil as mulheres exerciam sua liberdade de maneira plena, 

 

Uma das grandes conquistas da civilização moderna, é aquela que dá à 
mulher o direito de escolher, o tão livremente quanto possível, o seu 
companheiro, o seu marido (...) O Estado, assim, apenas intervem como 
fiador da união, garantindo as partes, com medidas que, mesmo variáveis em 
forma, objetivam, sempre, a moralidade do casamento e a preservação dos 
direitos da prole57 

 

No contexto das relações sociais brasileiras na década de 30 e 40 muitas 

mulheres não escolhiam de fato os seus companheiros principalmente nas classes 

abastadas, o Estado muito mais que um fiador, sendo um controlador das relações 

sociais impondo padrões em todas as esferas. A liberdade feminina era um assunto que 

muito interessava ao Folha do Norte, principalmente, a negação do direito da mulher a 

igualdade em relação aos homens, o direito ao voto, ao mercado de trabalho e etc. Em 

                                                           
55 Revista O Cruzeiro, 3 de janeiro de 1948, pp 12, 16, 92 
56 Folha do Norte, 4 de janeiro de 1941, p 3 
57 Folha do Norte, 2 de abril de 1938, p 3 
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especial no caso do voto feminino o periódico publicou diversas opiniões contrárias, 

chacotas, debates intensos e simulou discursos espasmos que apoiavam a mulher 

votante, o jornal também criticou o fato das mulheres apenas requerem os direitos 

masculinos, mas não os deveres como,por exemplo, o exército,  

 

Dar o direito ao voto a uma melindrosa sem cultura pelo simples fato de ser 
mulher é um erro igual a de concedê-lo ao tabaréo almofadinha nas mesmas 
condições58 

Frequentemente desobedecerão a um major para ouvir insinuações de um 
simples tenente que tenha mais brilhantina no bigode, ou mais brilho nos 
botões da farda59 

 

Em termos de profissionalização feminina - como sinalizamos no capítulo 

anterior - as únicas profissões socialmente aceitáveis eram a de professora e de 

enfermeira por se constituírem uma extensão das tarefas que a esposa já se dedicava em 

casa com os filhos e o marido. No entanto, o acesso à profissionalização era bastante 

rstrito, já que o estudo demandava além da permissão dos pais, reservas financeiras. As 

normalistas em especial, eram muito estimadas e na formatura sempre tinham lugar de 

destaque com foto e mini biografia60 61, as famílias viam na formação docente uma 

espécie de preparação para a maternidade e a oportunidade de dar as suas filhas uma 

profissão que as dignificariam sem que os olhares maldosos da sociedade as 

recriminassem no momento que saíssem para seus empregos, afinal de contas mulher 

que saia sem o marido ou sendo solteira não era um bom sinal, mal visto por todos.   

Esta segregação profissional e social destinada à mulher além dos preconceitos 

ideológicos, também partem de ideias que diferenciavam o homem e a mulher a partir 

da constituição biológica, segundo o pensamento generalizado da década de 40 o 

homem era mais forte fisicamente, mais inteligente, perspicaz e principalmente não era 

dado aos delírios femininos, a mulher era regulada pelo seu ciclo menstrual o que a 

impossibilitava de desenvolver o lado profissional,  

 

Um médico inglez publicou há tempos o resultado das investigações a que 
procedera para saber a razão porque as mulheres são mais bonitas do que os 

                                                           
58 Folha do Norte, 21 de março de 1931, p 2 
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homens.(...) levaram o autor a conclusão de que a mulher deve a formosura 
ao pouco esforço physico que é obrigada a exercer. Os estudos sérios, o 
trabalho intelectual árduo, as preocupações dos negócios, exercem uma 
influencia real e prejudicial sobre a beleza.62 

 

Mais viúvas do que viúvos 

Razões biológicas: compreende-se os motivos por que o homem, enviuvado 
pede bis ao casamento, enquanto que a mulher se deixa ficar como está. 
Sendo o ciclo sexual da mulher muito mais curto que o do homem, é natural 
que êste, perdida a companheira, procure constituir novo lar, ao passo que 
aquela, sozinha, ache melhor ficar dentro de um mundo de saudade, com o 
retrato do falecido a cabeceira63 

 

 

Neste trecho fica claro o papel de eterna viúva que a sociedade esperava que as 

mulheres mantivessem não se tratando de questões biológicas e sim de construções 

sociais, já que o viúvo era incentivado a casar novamente em função das suas 

necessidades masculinas não caindo em pecado em relações fortuitas a partir da visão 

católica. Na revista O Cruzeiro aparece em pagina inteira a figura de uma viúva, na 

missa do galo, as “qualidades” da mulher são enaltecidas, “o recato, a saudade do 

esposo, a fé”64, estes são enfatizados pela foto: uma mulher de meia idade, vestida de 

negro, usando as duas alianças no mesmo dedo na mão esquerda, sem vaidades, ou seja, 

a eterna viúva.  

As propagandas também contribuíram e muito para a formação mental mulher, 

esposa e mãe. Todos os produtos eram destinados ao uso domestico, ao cuidado com a 

beleza, as “doenças femininas”, com o cuidado com os filhos. As propagandas em geral 

utilizavam ilustrações para aproximar o produto dos clientes e imprimir um padrão de 

mulher e mãe, em geral as mães sempre tinham um vestuário e uma feição delicada e 

doce, preocupada com os filhos e o seu crescimento, as mulheres, nas propagandas de 

beleza, sempre com uma aparência esbelta, cabelos lisos e pele clara, o que em nada se 

parecia com, o padrão da mulher feirense. A busca da submissão feminina perpassa nos 

jornais alem da sua posição social bem como ao seu padrão de beleza, “A mulher tem a 

obrigação de ser bonita. Hoje em dia só é feio quem quer” 65 propaganda do sabonete 

Palmolive.  

                                                           
62 Folha do Norte, 12 de marco de 1938, p 03 
63 Folha do Norte, 25 de fevereiro de 1950, p 1 
64 Revista O Cruzeiro, 10 de janeiro de 1948, p 68 
65 Revista O Cruzeiro, 3 de janeiro de 1948, contracapa 
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Este posicionamento do jornal revela a violência que se desejou imprimir as 

mulheres nas primeiras décadas do século XX, pois sem emprego, sem o apoio da 

família e da sociedade nenhuma mulher arriscaria o casamento mesmo que vivesse 

infeliz. Os patrões eram influenciados a não dar empregos as mulheres, a partir de um 

discurso preconceituoso e engrendrado socialmente que condenava as esposas, as 

jovens, as solteiras a um único fim: o casamento,  

 

“Carta da leitora—sem identificação 

‘devo deixá-lo depois de vinte anos de casados?’ 

Seria profundamente lastimável um rompimento depois de uma vida em 
comum há vinte anos. A felicidade em geral depende de um pouco de 
sacrifício, de tolerância, e de boa vontade(...) Não o acumule de suspeitas, de 
lagrimas e queixumes, que ele sim terminará preferindo a companhia da outra 
à sua. “66 

 

Podemos perceber a partir da resposta da colunista acima o quão dependia da 

tolerância feminina para o sucesso do matrimônio, principalmente nos casos de 

infidelidade masculina, a esposa era culpada pela traição do marido, falta de atrativos 

físicos, amorosidade e etc. A mulher solteira era acusada pela atração que exercia nos 

homens, pelas roupas, gestos, frequência nos lugares públicos, e a culpa masculina era 

minimizada pelas “necessidades biológicas”. O jornal procurou naturalizar esse modelo 

através das noticias que aparentemente eram apenas curiosidades, informes ou noticias 

soltas em meio às diversas colunas,  

 

Uma senhora alemã(...) declarou que a figura esbelta da mulher moderna é a 
causa da infelicidade da maior parte dos casamentos. A moral de muitos 
homens que vive na província —declarou— desapareceu completamente, a 
vista de uma dessas deliciosas figurinhas que se veem nas grandes cidades, 
pois que isso leva a compara-las com a desajeitada e deselegante esposa67 

 

A partir destas conjunturas o jornal Folha do Norte se apresenta de maneira 

clara, sendo contrario ao desquite e promovendo ações e discursos distintos para 

legitimar a suas falas colocando a mulher sempre em um papel secundário e submisso, 

utilizando para tal finalidade a voz da família burguesa, da religiosidade e do Estado na 

figura dos médicos, juristas e todo o corpo possível da administração para ratificar a sua 

                                                           
66 Revista o cruzeiro, 24 de janeiro de 1948, p 90 
67 Folha do Norte, 21 de marco de 1931, p 2 
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postura antifeminista. Em uma anedota intitulada Tiburcio, anti-feminista, o jornal 

demarca sua postura de maneira muito clara ao utilizar um dialogo fictício ironizando o 

papel de Tiburcio como um homem “atrasado”, no entanto no fim do dialogo o amigo 

civilizado percebe que bom eram os tempos que o amigo se refere na conversa,  

 

O meu amigo Tiburcio é uma adversário violento do feminismo. Sempre que 
lhe cae diante dos olhos uma noticia a respeito de movimentos de mulheres 
em torno de reivindicações de sexo ele vocifera: 

-vejam só que desaforo! Ainda querem mais! Esse –ainda mais- define a 
mentalidade do Tiburcio. Ele acha que as mulheres já tem muito(...) a culpa 
de tanta audácia é nossa. Nos somos umas bestas! Antigamente as meninas 
não aprendiam a ler e a escrever e vivia-se muito bem. Essas analfabetas não 
causavam mal nenhum a humanidade. E se chegava a hora de se casar o pae 
arranjava-lhe o marido que convinha, nada de política, nada de literatura!(...) 
acabou-se o romantismo... 

-E você não acha que esse romantismo era uma idiotice? 

-era a vida meu caro, era um encanto. E a gente acabava casando(...) o resto é 
conversa fiada68 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 Folha do Norte, 20 de abril de 1946, p 4  
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3. DISCURSO JURÍDICO: AS QUESTÕES LIGADAS A CONDUTA 
SOCIAL E A PRESERVAÇÃO DA FAMÍLIA  
 

 

 

Além dos meios da imprensa, como tratamos no capítulo anterior, os discursos 

em defesa da família se propagavam através da literatura, das pregações litúrgicas, dos 

programas de rádio; também pelas descobertas médicas que tentavam impor às 

mulheres padrões de comportamento, de ética familiar e de um moralismo acerca do 

casamento e da maternidade. Estes discursos atingiam muito mais as mulheres 

abastadas letradas, mas a finalidade do discurso atingiam as mulheres como um todo, 

ricas e pobres, porém, estas últimas não se amoldariam facilmente as outorgas 

discursivas.  

O discurso jurídico foi o elo essencial para demarcar a posição da família 

burguesa na sociedade brasileira a fim de proteger o ideal familiar, e desse modo, todas 

as condutas que ultrapassassem as linhas da ordem, impostas pelo corpo social, foram 

silenciadas. O desquite, o divórcio, foi visto como o inicio do fim da paz social, do bem 

das famílias, das crianças, a ponta de lança de um mundo degenerado e até a década de 

40 muito pouco se falava em defesa do desquite na Bahia, e até mesmo as “feministas” 

tinham cautela sobre o tema. 

A partir do fim da segunda guerra as mulheres começam a ter um espaço maior 

no mercado de trabalho, as cidades baianas, como Feira de Santana, começam a ter uma 

tímida modernização, e a partir das alterações de relações de trabalho a mulher percebe 

que poderia se manter e manter seus filhos sem a presença de um “macho provedor” 

mesmo que precariamente, as mulheres se lançam nas ruas nos mais variados empregos, 

professoras, feirantes, comerciantes e etc., fazendo com que os núcleos de manutenção 

da ordem social: a igreja, a mídia, o aparato judicial se fortalecessem ainda mais  a fim 

de impedir o que eles consideravam o caos, o fim da família.  

As mulheres das classes populares em sua maioria não tinham bens a dividir, 

nomes de prestigio para zelar e estavam inseridas no mercado de trabalho mais 

livremente do que as mulheres ricas realizando pequenos trabalhos que não 

necessitavam de formação, o que garantia o mínimo para a sua sobrevivência, isso, 

entretanto não equivale dizer que estas mulheres não foram coagidas, descriminadas ao 
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se deparar com o desquite, pelo contrário, estas foram culpabilizadas pela propagação 

de doenças morais e físicas.  

O discurso produzido pelo corpo jurídico é pautado na conservação da família e 

da moral familiar burguesa adotando uma postura conservacionista, machista, 

reguladora estando presente em todas as etapas do processo de desquite: no juiz, a partir 

das suas falas e interferências, no processo, e sua burocracia crônica, nos custos 

judiciais, ou seja, na dificuldade social, econômica e moral que os cônjuges eram 

obrigados a se submeter para por fim uma união matrimonial de fim que deveria ser 

exclusivamente íntimo e sentimental. O discurso jurídico atribuía a cada um a parte que 

lhe convinha dizer que era justa e igualitária, homens e mulheres com diferentes funções 

sociais. Segundo Foucault,  

 

 

(...) suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é 
simultaneamente controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um 
certo número de procedimentos que têm por papel exorcizar-lhe os poderes e 
os perigos, refrear-lhe o acontecimento aleatório, disfarçar a sua pesada, 
temível materialidade.69 
 
 
 

  A partir deste modelo social, esta pesquisa indaga qual o papel do Estado nos 

casos de família: garantir os direitos civis dos cônjuges e dos filhos ou promover a 

regulação das relações de foro íntimo? Que intencionalidade tinha o Estado em propalar 

e defender um discurso voltado para a manutenção do casamento? O controle da 

sexualidade é sem dúvida uma grande preocupação do Estado burguês e principalmente 

a partir do refreamento das questões sexuais femininas, o Estado desse modo, se impõe 

como um regulador social e a partir da estrutura do judiciário, estratifica a sexualidade, 

encurralando os freios biológicos da sociedade. Segundo Foucault,  

 

Basta-me referir que, nos dias que correm, as regiões onde a grelha mais se 
aperta, onde os quadrados negros se multiplicam, são as regiões da 
sexualidade e as da política: longe de ser um elemento transparente ou neutro 
no qual a sexualidade se desarma e a política se pacifica, é como se o 
discurso fosse um dos lugares onde estas regiões exercem, de maneira 
privilegiada, algumas dos seus mais temíveis poderes.70 

                                                           
69 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciado em 2 
de dezembro de 1970. 15. ed. São Paulo, SP: Loyola, 2007. p 2 
70FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciado em 2 
de dezembro de 1970. 15. ed. São Paulo, SP: Loyola, 2007. p 3  



39 
 

(...)Em todo o caso, seria difícil e abstracto levar a cabo este estudo sem 
analisar o conjunto dos discursos literários, religiosos ou éticos, biológicos e 
médicos, e jurídicos igualmente, discursos onde se trate da sexualidade, ou 
onde ela se encontre nomeada, descrita, metaforizada, explicada, julgada.71 
 
 
 

3.1- A família e o casamento: a unidade do corpo social; O desquite: o fim da 

paz social  

 

A família é um fato natural e o casamento uma convenção social, somente o 

casamento dava origem a família legitima, apesar de que as relações de filiação 

advindas de uma união fortuita também produziam pátrio poder, mas é o matrimônio 

por excelência, o instituto básico do Direito de Família. A importância da família deste 

modo tem importância muito além das relações afetivas, a conjunção familiar foi de 

fundamental importância para as formações sociais e estatais quando ultrapassa as 

sociedades coletoras e se torna sedentária, com o poder concentrado na figura do 

patriarcado e da existência da propriedade privada, segundo Coelho  

 

(...) há de compreender-se que o matriarcado não poderia perdurar, porque a 
união de vários homens com uma mulher não só acarretaria absoluta 
diversidade da prole, como traria enormes dificuldades na defesa do grupo 
familiar. Como consequência, teria o matriarcado cedido lugar à formação de 
uma sociedade familiar mais propicia ao seu desenvolvimento, sob a 
orientação patriarcal.  

 

O casamento é visto como o caminho para as relações afetivas monogâmicas que 

asseguravam a ordem social, a procriação e a educação dos filhos a partir de uma moral 

burguesa e católica, “A felicidade não é a primeira, nem a única, nem muito menos a 

principal finalidade do casamento. Acima da felicidade pessoal dos cônjuges estão os 

interesses supremos da família e da sociedade”72 

O casamento tinha por finalidade,  

a) Principal – procriação  

                - educação {física, moral e espiritual} 

                                                           
71FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciado em 2 
de dezembro de 1970. 15. ed. São Paulo, SP: Loyola, 2007. p 30 
72MESQUITA, Luiz José de. Divórcio a favor ou contra? Argumentos favoráveis e razões contrárias. 
São Paulo,SP:LTR editora, 1975. p 9  
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b) Secundária – mútuo auxílio  

                   - satisfação da sensibilidade         

 

Para a sociedade feirense o casamento feito sob a égide da igreja e do Estado não 

se comparava a um simples contrato civil e nem apenas um meio para ser feliz, essa 

diferenciação se dava em função do matrimônio ser uma instituição natural, fundada na 

natureza imutável das coisas, com uma finalidade superior aos indivíduos: a família e a 

prole que converterá em uma sociedade sã e moral. Segundo o jurista Luiz Jose de 

Mesquita, “A defesa da família, constituída pelo casamento de vínculo indissolúvel, 

representa a salvaguarda das riquezas nacionais, humanas e materiais e expressa o 

fortalecimento do poder econômico nacional.”73 

Com o triunfo do cristianismo o matrimônio ganha a elevação de sacramento e a 

indissolubilidade do vinculo conjugal. Desde os seus primeiros tempos a Igreja reagiu 

contra o divórcio, até que pôde prescrevê-lo completamente. A tese de indissolubilidade 

absoluta foi defendida por santo Agostinho e proclamada pelos concílios, o casamento 

foi tido como um ato sagrado em função da propagação da espécie, no entanto, sendo o 

Brasil um estado laico não tendo relações diretas do poder público com a religião o que 

de fato se pode observar é uma constituição que reafirma os valores morais da Igreja, 

“A constituição de 1934 declarou: a família, constituída pelo casamento indissolúvel 

esta sob a proteção especial do Estado, artigo 144.”74 

O desquite foi a maneira encontrada pelo direito de por fim ao convívio diário de 

um casamento conflituoso, atendendo desta maneira o anseio social, mas mantendo o 

vinculo indissolúvel, reafirmando assim os valores morais e religiosos, impondo uma 

viuvez eterna já que não haveria a possibilidade de um novo enlace, perante a justiça, 

segundo Coelho: 

Em face da nossa lei civil, o vinculo matrimonial é indissolúvel, o que tem 
sido estabelecido em virtude da fidelidade que os legisladores pátrios sempre 
mantiveram ao direito canônico. (...) Está fora do âmbito deste trabalho se é 
certa ou errada tal orientação, tradicionalmente adotada em nosso país e 
consagrada, após memorável discussão, na Constituição Federal de 1946, 

                                                           
73MESQUITA, Luiz José de. Divórcio a favor ou contra? Argumentos favoráveis e razões contrárias. 
São Paulo,SP:LTR editora, 1975. p 91 
74 MARCHESINI JUNIOR, Waterloo. Instituição do divorcio no Brasil: (formação doutrinaria e 
legislativa, comentários a Lei n. 6.515, de 1977). Curitiba, PR: Juruá, 1978 p 25 
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como já o fôra quando da elaboração do Código Civil. É questão que não se 
enquadra exclusivamente no panorama jurídico; alcança os domínios da 
sociologia, ultrapassa os limites do Direito e interessa de perto à moral e à 
religião.75 

 

O desquite, sendo um vocábulo peculiar ao direito brasileiro, faz distinção do 

termo divórcio, já que este rompe integralmente os laços contratuais e permite a 

realização de novos casamentos, o que em lei no Brasil somente foi possível após 1977, 

ano que se instaura a lei do divórcio (Emenda Constitucional n° 9, de 28 de junho de 

1977)76 , no entanto é comum a literatura, o jornalismo e o senso comum confundir os 

termos e os equivaler. Segundo o desembargador Edgard Bittencourd, 

 

Divorciar é a mesma coisa que desquitar, pois aquela expressão genérica 
abrange a dissolução da sociedade conjugal, com ou sem extinção do vinculo. 
Anteriormente ao Código Civil, quando a nossa legislação usava a palavra 
divórcio, já era empregado o termo desquite em idêntico sentido, conforme se 
vê em Machado de Assis, em escrito de 1878. 77 

 

No desquite decreta-se o fim da vida em comum, sem a dissolução do vínculo, 

com a divisão dos bens do casal, podendo a todo o tempo, o restabelecimento da 

sociedade conjugal sob os mesmos moldes, mas se após o desquite o casal 

restabelecessem a sociedade conjugal, para fins jurídicos o casal deveria se apresentar 

diante de um juiz e legalizar o seu estado civil, ou seja, o Estado preconizava tutelar de 

maneira global as relações familiares.  

Havia dois tipos de desquite, o amigável quando proposto pelas duas partes e o 

litigioso em que uma das partes entrava com o processo judiciário. O desquite era fim 

da convivência marital sem a dissolução o vinculo e os desquitados eram “criaturas” a 

margem da sociedade78 e é essa condição nefasta a que os juízes a todo custo 

procuravam não tornar os casais, demonstrando a estes que o casamento não 

preconizava a felicidade individual e sim uma vocação social.  

As etapas processuais mais do que o cumprimento da burocracia estatal faziam 

parte de uma estratégia de apaziguar os ânimos dos cônjuges e propor a reconciliação, o 

                                                           
75 COELHO, Vicente de Faria. O desquite na jurisprudência dos tribunais. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1949.p 22 
76 MARCHESINI JUNIOR, Waterloo. Instituição do divorcio no Brasil: (formação doutrinaria e 
legislativa, comentários a Lei n. 6.515, de 1977). Curitiba, PR: Juruá, 1978.  
77 BITTENCOURT, Edgard de Moura. Família : casamento, divorcio, concubinato, filiação, filhos de 
criação e legitimação adotiva. Rio de Janeiro: Alba, 1969. p 50 
78 FERREIRA, Armando (Reverendo). Divorcio remédio divino. Rio de Janeiro: Borsoi, 1953 
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chamado prazo de reflexão é um claro exemplo disto já que é fixado pelo juiz em média 

trinta dias para que os desquitandos voltem à sua presença, a fim de ratificarem ou 

retratarem o pedido de desquite, segundo Vicente de Faria Coelho , desembargador do 

distrito federal na década de quarenta, 

  

Qual a razão de flexionar o prazo entre quinze e trinta dias, a critério do juiz, 
em vez de determinar a lei um termo certo?  

Porque esse lapso de tempo é marcado pelo Magistrado, após ouvir os 
cônjuges e segundo as necessidades, que sente, de lhes conceder um prazo 
maior ou menor, para que reflitam acerca do passo que vão dar, com a 
ratificação do desquite, evitando que a dissolução da sociedade conjugal se 
dê por incompatibilidades passageiras e sanáveis, ou por decisão vacilante e 
insegura do casal. 79  

A conciliação consistirá na reconciliação dos cônjuges, ou, quando tal não 
seja possível, em acordo para que se transforme em amigável o desquite 
litigioso (...) o juiz nessa ocasião deverá capacitar-se o máximo de sua 
elevada função e agir, na emergência, como um verdadeiro e bom varão. 80 

 

Tanto para o desquite litigioso quanto amigável alguns procedimentos padrões 

deveriam ser respeitados como, por exemplo, o tempo mínimo do casamento que é de 

dois anos, prazo considerado significativo para a convivência plena do casal. Se caso 

um casal após seis meses de casamento percebessem que foi um erro o matrimônio estes 

não poderiam, perante a lei, desfazer a sociedade conjugal. Outro elemento do processo 

de desquite é a separação de corpos, uma medida provisória para que os cônjuges 

tenham a liberdade de ação no decorrer do processo e que não haja constrangimento 

nem coação das partes a fim de assegurar a integridade física e moral dos desquitandos.  

Na petição inicial tanto no desquite litigioso quanto amigável as partes deveriam 

apresentar a certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos menores e a 

declaração dos bens do casal para a futura partilha, os dois últimos itens caso 

possuíssem. 

No caso dos termos amigáveis, ou seja, de comum acordo entre os cônjuges que 

a vida matrimonial se tornou intolerável, que desejam partilhar os bens de maneira 

igualitária ou que não tenham bens a repartir e aqueles que não tem filhos, filhos já 

maiores ou que definiram entre si a guarda e o valor da pensão, preferiam a via 

                                                           
79 COELHO, Vicente de Faria. O desquite na jurisprudência dos tribunais. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1949. p 151 
80 COELHO, Vicente de Faria. O desquite na jurisprudência dos tribunais. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1949.p 441 
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amigável em função da menor duração do processo e sem o escândalo e a publicidade 

que os desquites litigiosos poderiam advir.  

Os juízes tentavam influenciar os cônjuges ao perdão e ao recomeço do casal na 

vida matrimonial e demonstrar a estes os riscos e consequências da separação “Ao 

mesmo tempo foi-me fácil recolher das fontes mais autorizadas e seguras a prova que 

existia a mesma relação entre o divórcio e as cifras dos delinquentes, dos loucos e das 

prostitutas”81, tentavam reverter a decisão do casal mostrando sempre os desastres de 

uma vida sem o casamento, vivendo a margem da sociedade enquanto desquitados, “ A 

maioria esmagadora dos divorciados sente vácuo e infelicidade maior após o divórcio de 

que sentia antes(...) realmente com recalques de imprevisíveis consequências 

psíquicas”82. Segundo Arruda Câmara,  

 

Segundo os dados estatísticos do anuário de Viena, o coeficiente do 
meretrício, naquela cidade, entre as divorciadas, constitui um libelo contra o 
divórcio. Foi a seguinte proporção resultante daqueles dados: meretrizes 
casadas e viúvas, 5%; meretrizes solteiras, 27%; meretrizes divorciadas, 
78%. 83 

 

Os juristas afirmavam nos processos de desquite, que a segunda vitima do 

desquite após os filhos eram as mulheres que desciam da posição de dona do lar, que 

desamparadas seguiam por veredas escuras, como a prostituição, ou os trabalhos ditos 

imorais, teatros, cafés, bares e etc. Os filhos dos desquitados eram a origem dos males 

que assolavam a sociedade: indivíduos desequilibrados da sorte- as estatísticas o 

provam- aumentam o número dos jovens delinquentes ou ao menos perdem sua 

eficiência social em razão de defeitos e ausências que os inibem.84 

No desquite amigável as causas do pedido são ocultadas no processo, pois no 

momento em que o cônjuge é ouvido pelo juiz, estes estão a sós, em muitos casos sem a 

presença até mesmo do escrivão, somente nas sentenças alguns juízes ao escrever doses 

moralistas sobre a família e a moralidade deixavam transparecer alguns sinais dos 

possíveis motivos para a “destruição da família”.  

                                                           
81 MESQUITA, Luiz José de. Divórcio a favor ou contra? Argumentos favoráveis e razões 
contrárias. São Paulo,SP:LTR editora, 1975. p 18 
82 MESQUITA, Luiz José de. Divórcio a favor ou contra? Argumentos favoráveis e razões 
contrárias. São Paulo,SP:LTR editora, 1975. p 16  
83 CAMARA, Arruda. A família e o divorcio. Rio de Janeiro: [s. n.], 1951. p 32 
84 BITTENCOURT, Edgard de Moura. Família : casamento, divorcio, concubinato, filiação, filhos de 
criação e legitimação adotiva. Rio de Janeiro: Alba, 1969. pp 70,71 
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No processamento do desquite amigável, manda a lei que o juiz ouça os 
cônjuges separadamente sobre as causas do rompimento. Não expõe 
expressamente que o magistrado deva tentar reconciliar as partes. Só nas 
causas de desquite litigioso e de alimentos é que uma lei especial determina 
que o juiz promova todos os meios para que as partes se reconciliem. A 
manifestação jurisprudencial não é farta em estender a regra aos desquites 
por mútuo consentimento, (...) a boa compreensão do texto permite ao juiz 
aproveitar-se vantajosamente da audiência dos cônjuges, para obter muitas 
vezes a reconciliação, apontando a situação futura dos filhos em razão de 
guarda deficiente, de saúde mal cuidada, de alimentação precária, de carinho 
suprimidos. 85 

 

No caso do desquite litigioso os processos duravam mais tempo, em média de 

dois a três anos, enquanto que os desquites amigáveis em um ano já estavam 

solucionados. Havia cinco motivos para a petição do desquite litigioso: 

a) Adultério 

b) Tentativa de morte 

c) Sevícia  

d) Injúria grave  

e) Abandono do lar conjugal por dois anos consecutivos 86 

Dentre estes motivos o mais grave de todos era o adultério principalmente o que 

fosse cometido pela esposa, já que poderia trazer ao seio da família descendência 

bastarda. Até 1940 houve distinção entre o adultério da mulher e do homem que no caso 

do adultério masculino apenas se configuraria crime se este possuísse concubina teúda e 

manteúda.  

 

Socialmente o adultério do marido é muito menos perigoso que o da mulher, 
porque não torna suspeita a filiação; os interesses gerais são mais gravemente 
comprometidos pelo adultério da mulher. (...) o adultério da mulher constitui 
índice de maior depravação moral, produzindo consequências mais graves, 
pois dele poderá resultar a introdução de filhos estranhos na família. 87 

 

                                                           
85 BITTENCOURT, Edgard de Moura. Família : casamento, divorcio, concubinato, filiação, filhos de 
criação e legitimação adotiva. Rio de Janeiro: Alba, 1969. p 67 
86 COELHO, Vicente de Faria. O desquite na jurisprudência dos tribunais. Rio de Janeiro: Freitas 
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87 COELHO, Vicente de Faria. O desquite na jurisprudência dos tribunais. Rio de Janeiro: Freitas 
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Adultério é a violação da fé conjugal cometida mediante relações carnais com 

pessoa diversa do cônjuge, no entanto se a conjunção carnal fosse entre homem e 

homem, mulher e mulher, homem e animal segundo o Direito não se constituía 

adultério, mas ato de injúria. O adultério figura nos Códigos como a principal causa do 

desquite e em um processo o agravante maior era o adultério, pois mesmo constando 

que o cônjuge sofresse sevicia e injuria, atentado a vida e fosse abandonado no lar 

conjugal se houvesse por parte do agredido adultério este seria o cônjuge culpado, pois 

a traição era o pior dos motivos, principalmente e quase que exclusivamente se tratando 

da fidelidade feminina.  

Os chamados crimes passionais, a agressão, o homicídio das companheiras, eram 

atenuados em função do seu caráter pessoal sendo minimizado as penas civis e morais 

principalmente se o réu cometesse tais falhas em um flagrante de adultério da esposa, 

esta postura do Estado, protegia os maridos agressores, baseados no costume e no senso 

comum de que somente com sangue se lavava a honra, no caso das mulheres a criação, a 

literatura, a vida de casada ensinava que a natureza masculina permitia tais 

transgressões no matrimônio e cabia as “boas” esposas fechar os olhos ou perdoar.  

 

Há homens que matam a mulher adúltera; há outros que a perdoam, pensando 
nos filhos e até em si mesmo. Há os que se entregam a impulsos e há os que 
meditam e calculam. Um, por exemplo, eu conheci, que espontaneamente foi 
internar-se em clinica psiquiátrica para livar-se da ideia de assassinar a 
esposa. E foi feliz, conseguindo até esquecê-la. 88 

 

 

A comprovação do adultério poderia ser corroborada sem a existência de um 

flagrante, pois ao contrario dos demais flagrantes penais, o depoimento de testemunhas, 

presunções do evento, documentos valiam para a prova do adultério. O testemunhos de 

parentes e de vizinhos foram amplamente utilizados, já que a comunidade ao entorno da 

família funcionava enquanto reguladores sociais, muitos depoimentos acolhidos em júri 

afirmam que não tinham conhecimento de fato de algum amante que a esposa possuísse, 

mas desconfiavam da conduta da mulher, suas roupas, horários, saídas frequentes, 

companhias e etc.  
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Se no processo ficasse de fato comprovado ou admitido através dos 
testemunhos o adultério feminino, a esposa perderia o nome do marido, a 
guarda dos filhos e a provisão de alimentos, muitas mulheres que durante 
toda a vida não tiveram nenhuma profissão ao se deparar com tal condição e 
ao serem rejeitadas pelas suas famílias acabavam tendo como único modo de 
sobreviver a prostituição.89 

 

 A mulher traidora, a mulher “culpada” perderia a guarda dos filhos, mas se 

ambos os cônjuges fossem culpados a mãe teria direito a guarda das filhas enquanto 

menores e dos filhos até os seis anos, os filhos maiores de seis anos ficavam com os 

pais, se não houvesse condições morais de nenhum dos pais os filhos seriam tutelados 

pelo Estado ou criados pelos parentes mais próximos como os avós 90.  O cônjuge 

inocente detinha o pátrio poder sobre os filhos, se caso os filhos ficassem com a esposa 

cabia ao marido prover o sustento dos filhos e pagar pensão a mulher, se esta é claro 

fosse “inocente”, ou seja, não tenha provocado o processo de separação.  

O adultério figurava tão grave motivo que alguns juristas se mostram simpáticos 

com as medidas adotadas em outros países para a penalização do cônjuge adultero 

como, por exemplo, a indenização em dinheiro como fez os tribunais ingleses, no 

entanto, a penalidade em relação a mulher é sempre mais severa e mais carregada de 

valores morais tanto no exemplo inglês quanto na realidade brasileira e feirense. 

 

(...) a indenização em dinheiro, pleiteada pelo marido, contra a mulher 
adúltera ou convencida da pratica de atos imorais pelo impulso de paixão 
lasciva. (...) Os tribunais ingleses são atualmente mais generosos, como 
advertem os glosadores de sua jurisprudência. A infidelidade de um marido 
foi estimada em 3.500 libras e a de uma esposa, em 7.500 libras, quantias de 
evidente vulto em nossa moeda.91 

 

Em função da indissolubilidade do vínculo matrimonial a mulher era condenada 

após o desquite a uma eterna viuvez, pois se no ato do pedido de desquite o motivo 

tivesse sido o adultério do esposo a esposa era considerada cônjuge inocente e por isso 

se necessitasse o marido tinha a obrigação do pagamento da pensão, mas se decorrido 

alguns anos e a mulher mantivesse algum relacionamento era considerada adultera e por 
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isso poderia perder o direito à pensão92, além da sua identidade como sujeito social, pois 

sendo cônjuge culpada perderia também o sobrenome do marido, as mulheres, portanto, 

foram brutalmente penalizadas com as leis acerca do desquite, muito mais que os 

homens.  

Outro motivo para o desquite era a sevícia que segundo Coelho,  

 

É um ato de violência que não põe em risco a vida do cônjuge. Mas, nem 
todo ato de violência é sevícia, porque muitos entram nas injurias graves, 
segundo a jurisprudência. O elemento novo que a constitui e a distingue das 
injurias graves é um ato de crueldade, uma via de fato má, verdadeiros maus 
tratos. E defini-se geralmente: uma via de fato cruel, mas de natureza a não 
pôr em perigo a vida do cônjuge. 93 

 

A sevicia era minimizada por muitos juízes que se acautelavam a dissolver uma 

sociedade conjugal em função da agressão sofrida pelas mulheres, era aconselhado aos 

juízes pesar na decisão o homem como pai e cidadão e mostrar a mulher que a agressão 

foi fruto de um momento impensado ou de um sentimento de raiva momentânea que 

muitas vezes a própria mulher possa ter causado. 94  

A injúria é outro motivo para a concessão do desquite, mas é um termo abstrato 

que depende da interpretação do juiz, como causa jurídica da dissolução da sociedade 

conjugal, a injúria grave não encontra em legislação alguma qualquer definição, desde 

modo é critério do juiz verificar se foi ou não o cônjuge que ultrajou a honra de seu 

companheiro(a), alguns casos para determinados para alguns juízes como motivo para 

injúria enquanto que para outros apenas divergências da convivência marital como, por 

exemplo, a violação das correspondências, embriaguez, ciúme e etc.  

Para alguns injúria grave é a negação do cônjuge as obrigações sexuais, 

enquanto que outros autores enquadram as injúrias a sevícias morais que ofendem a 

honra do outro como, por exemplo, a homossexualidade, e outros consideram injúrias 

agressões mais violentas que podem levar ao óbito do cônjuge.  

O último possível motivo para a concessão do desquite é o abandono do lar, 

sendo um motivo recorrente nos casos de desquite, seja de mulheres que foram 
                                                           
92 SILVA, Oliveira e. Desquite e divorcio : doutrina, legislação e jurisprudência. Rio de Janeiro: A 
Noite, 1949 
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94 SILVA, Oliveira e. Desquite e divorcio : doutrina, legislação e jurisprudência. Rio de Janeiro: A 
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obrigadas por seus pais a casar muito nova, por maridos que ao deflorar a namorada 

fogem logo após o casamento forçado, mas o fato é que após o abandono sem que se 

descubra se o cônjuge esta vivo ou morto a mulher, em especial, é obrigada a viver em 

um estágio de semiviuvez,  

 

O desaparecimento de alguém faz, pela lei, presumir sua morte, em dois 
casos: depois de passados vinte anos da sentença que concedeu a abertura da 
sucessão provisória e se o ausente conta mais de 80 anos de nascido e de 
cinco anos datam as últimas notícias suas.  

A morte presumida não opera a dissolução do vínculo conjugal: a mulher do 
morto presuntivo será sempre casada e nulo será o casamento que vier a 
contrair. A lei a condena a uma estranha viuvez: viúva sem direito à nova 
união matrimonial. Como, porém, a natureza não lhe impõe tal pena, surgem 
algumas questões, no plano jurídico. Uma delas é a de saber se os filhos que 
gerar devem ser considerados adulterinos ou simplesmente naturais. 95 

 

 

Para que o processo de desquite aconteça será necessário encontrar o cônjuge 

que abandonou o lar, utiliza-se para tal a exposição dos fatos nos grandes jornais de 

circulação da região e se caso não fosse encontrado o cônjuge e não se obtivesse 

evidências da sua morte a única saída era esperar o prazo legal de 20 anos, no entanto 

qual mulher nas primeiras décadas do século XX poderia encontrar um novo marido 

após os 40, 45 anos em média? Poucas, muito poucas mulheres conseguiam refazer uma 

sociedade conjugal a partir dos limites temporais impostos pelo sistema jurídico e 

social.  

Ao homem cabia a instituição do lar conjugal e se caso a mulher saísse de casa 

ou se negasse a acompanhar o marido sem destino ela seria culpada por abandona o lar, 

ao homem cabia o direito a mudança e a mulher deveria seguir a qualquer custo o seu 

marido,  

...ao marido é que compete fixar e mudar o domicílio da família (artigo 233, 
n° III, do Código Civil), o abandono do lar pelo marido não importaria em 
causa de desquite, pois a mulher competia segui-lo, desde que não quisesse 
ser cônjuge desertor do domicílio conjugal. 96  

Ainda no sentido dessa tese, (...) a mesma Côrte teve ensejo de afirmar que 
não é dado a mulher, que se recusa a viver no domicilio conjugal legalmente 
fixado pelo esposo, invocar como motivo do desquite o adultério por ele 
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praticado. Para tanto ela concorreu (indireta, mas eficientemente), negando-se 
ao dever de coabitação.97 

 

A mulher, os filhos poderiam abandonar a casa e se aventurar sem destino ou 

contra a sua vontade, ou sob a vontade ditadora do marido? A lei de cunho machista não 

define que o homem é que deve propor as condições ideais para a mudança do lar, 

pautadas na necessidade da família, pelo contrário, apenas impõe a mulher o papel da 

seguidora fiel do esposo, já que a sua função social é a de mãe e mulher, não levando 

em conta as suas relações sociais do lugar, as relações familiares, trabalhistas e etc. 

No aspecto do trabalho feminino esta é a causa apontada por alguns juristas 

como a causa do descuido do lar, da saída às ruas, da visão moderna de uma vida sem 

um marido provedor e consequentemente do aumento dos pedidos de desquite98, sendo 

a emancipação feminina vista como um inimigo do casamento99. A mulher é em grande 

parte culpabilizada pelo fim do casamento, pelo adultério do marido, pelo fim do 

interesse do esposo em manter o lar conjugal como se fosse responsabilidade apenas de 

uma das partes para que o casamento desse certo, a mulher não podia trair o marido, ter 

uma profissão, envelhecer, enquanto que ao marido tudo era permitido;   

 

O divórcio tem também por causa o declínio da beleza da esposa, que 
subestima a concorrência feminina e pensa que seu marido é cego. Se as 
mulheres, em vez de se queixarem, corajosamente se analisassem, 
encontrariam, possivelmente a tempo, meio de conseguir prender o homem 
que aos poucos vai dirigindo a outra sua atenção. E não se esqueça de que a 
rua, as lojas e os escritórios estão cheios de concorrentes jovens e sedutoras.  

Há muita mulher casada que descansa na persuasão de haver adquirido um 
direito de propriedade sobre o marido. Dia a dia abdica de toda a faceirice, 
recusando-se a converse-se da realidade dos primeiros sinais de desgaste e de 
maturidade. Nisso há sempre uma causa potencial de abandono por alguns ou 
por muitos maridos.100 

 

O desquite foi pauta fervorosa no campo judiciário brasileiro que acomodavam 

relações muito além das cíveis, adentrando as relações de sexualidade, liberalidade, 

oposição entre os sexos e etc. As posições a favor ou contra o divórcio eram diversas, 
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ambas apelavam para o valor moral do homem, seja na busca pela busca da felicidade 

em outro matrimônio ou seja pelo favorecimento da paz social em função da resignação 

individual,  

Logo como certas doenças graves e contagiosas, deve ser combatido e não 
acoroçoado, promovido e propagado. Os casais infelizes não devem poder 
tentar conquistar a felicidade à custa da destruição da segurança da imensa 
maioria dos casais felizes. Não é justo que alguns ou muitos se favoreçam 
com o prejuízo de todos. 101 

Baseia-se a tese divorcista, como estamos vendo, num falso conceito de 
liberdade. Seus argumentos falam, é certo, em liberdade; mas não atingem o 
verdadeiro e total sentido da palavra. Usam e até abusam dessa palavra, mas 
o fazem no sentido de liberdade de adquirir o homem aquilo que lhe agrada e 
lhe apraz, a libertinagem.102 

As uniões estáveis e respeitosas de desquitados, aceitas como casamento até 
pelos anti-divorcistas, pupulam nos centros mais ou menos densos, 
alcançando famílias honestíssimas; os filhos dessas inúmeras uniões são 
bastardos e a guarda da criança muitas vezes é alterada impiedosamente dado 
o concubinato do pai ou da mãe. Nada disso aconteceria se houvesse 
divórcio; os filhos seriam legítimos e o novo consorte não seria amante, mas 
marido ou espôsa. E tudo isso, que hoje não mais constitui fatos isolados mas 
constantes na sociedade brasileira, é fruto da indissolubilidade do vinculo, 
que não consegue diminuir o número de separações; apenas consegue 
denegrir suas inevitáveis consequências.103 

 

 

A partir destes mecanismos de opressão, dos discursos engendrados com a moral 

católica e burguesa, os cônjuges refletiam acerca do desquite, pois existia um 

cerceamento das necessidades biológicas, morais e econômicas, principalmente para as 

mulheres que ao não ter, em sua maioria, uma profissão dependeriam da pensão do 

marido e não possuíam a liberação masculina para buscar o prazer sexual através das 

prostitutas, o desquite se apresentava como uma montanha que o mais difícil não era a 

escalada, mas o difícil caminho que a sociedade impôs após a ultrapassagem destes 

limites.  
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3.2- As fontes: os processos cíveis  

 

As estruturas dos processos de desquite demonstram o circulo fechado que 

existiu e existe em torno do acesso ao conhecimento e ao entendimento das práticas 

jurídicas. As partes do processo, seu mecanismo lógico, a linguagem utilizada segrega o 

povo dos “doutores” que por dominar as estruturas do discurso jurídico impõem 

verdades, aclamam para si títulos de guardiões da moral e da virtude social.  

A pesquisa dos processos de desquite foi feita no acervo CEDOC, situado no 

campus universitário da Universidade Estadual de Feira de Santana. Os arquivos foram 

primeiramente selecionados a partir do recorte temporal, década de 40, da tipologia, 

desquite amigável e litigioso, e da conservação do material, após esta triagem restaram 

vinte e três processos.  

A partir de uma analise quantitativa chegou-se a um perfil dos desquitandos, 

como idade média da mulher quando esta se casou, a duração do matrimônio, a 

existência de bens, a profissão destas mulheres, o tempo médio de duração dos 

processos, a guarda dos filhos, os tipos de desquite e os motivos da separação nos casos 

de desquite litigioso. E a partir de alguns processos mais complexos chegou-se a 

análises qualitativas do discurso judiciário acerca do desquite. No tocante da analise 

quantitativa no recolhimento dos dados das fontes encontrou-se as seguintes 

informações: 

  
Fonte: levantamento dos processos cíveis CEDOC 
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Essa superioridade numérica dos desquites amigáveis 61% contra 39% dos 

litigiosos se deu por dois principais motivos: muitos processos que inicialmente eram 

litigiosos acabavam se tornando amigáveis a partir da interferência dos juízes e 

advogados, pois, muitos casais que por não mais viverem no mesmo lar conjugal, 

principalmente nos casos de abandono do lar, que não possuíam bens a dividir ou que 

acabavam aceitando dividir os poucos bens que possuíam, decidiam partir para a 

negociação amigável, por outro lado, muitos casais preferiam as facilidades do comum 

acordo, e principalmente, o tempo do processo em geral, menor que o do desquite 

litigioso.  

 

 

 
 Fonte: levantamento dos processos cíveis CEDOC 

 
 

Em geral o perfil das mulheres que se desquitavam na época segue um padrão de 

profissionalização de grande parte das mulheres da década de quarenta, eram 

domésticas, ou seja, não tinham uma formação, mas podiam realizar atividades manuais 

das quais podia advir o sustento como o artesanato, a culinária e etc.  
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Fonte: levantamento dos processos cíveis CEDOC 

 

As mulheres desquitandas em média se casavam jovens sem que realmente 

tivessem certeza do passo que estavam realizando, grande parte dos casamentos ocorria 

entre os dezoito e os vinte e quatro anos. Em média estas uniões duravam dez anos e 

não gerava em sua maioria filhos nem bens.  

 

  
Fonte: levantamento dos processos cíveis CEDOC 

 
 

Este panorama sugere o perfil do desquitando feirense, pessoas sem bens e 

sobrenomes “socialmente respeitáveis” para proteger, sem filhos que limitassem a 

mulher ou o homem a exercer o dever dos pais e que não ficaram casadas por muito 
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tempo. A noção de tempo aqui empregada como pouco ou muito se refere aos padrões 

da década baseados no casamento indissolúvel e eterno até a morte. 

 

  
Fonte: levantamento dos processos cíveis CEDOC 

 

 
 

  
Fonte: levantamento dos processos cíveis CEDOC 
 

Estes dados demonstram que os casais que tinham mais de vinte anos de 

casamento e uma prole, além de bens, não tendiam ao desquite isso em função da 

pressão social e moral a qual as famílias feirenses estavam submetidas, muitos casais e 

principalmente muitas mulheres preferiam continuar a se submeter aos desmandos do 

marido, ao adultério, a sevicia do que expor a si a e a seus filhos os rótulos de 

desquitados.  
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O desquite impunha as mulheres uma violência moral, eram banidas dos 

sacramentos da igreja católica, sofriam preconceito no trabalho, nas ruas, na escola dos 

filhos, isso em função da ideia de que as mulheres desquitadas eram “fáceis”, 

corruptíveis, e detentoras de diversas “doenças” morais e físicas. O discurso médico 

colocava as desquitadas e as prostitutas como vetores das doenças sexualmente 

transmissíveis104 e o discurso jurídico105, religioso, jornalístico como seres à margem da 

sociedade que não pensavam no bem social.  

 

  
Fonte: levantamento dos processos cíveis CEDOC 

 
 

 

Destes 30% que possuíam filhos, ou seja, sete dos vinte e três processos é 

interessante observar que apenas em um dos casos a mulher ficou com a guarda dos 

filhos porque o pai se negou a gerir a vida dos filhos e porque a mulher era a autora do 

processo, ou seja, a cônjuge inocente, o juiz determinou que ficasse fixada pensão para 

o cuidado com os filhos. É também interessante cruzar os dados com os dados 

referentes ao desquite litigioso, pois dos nove casos encontrados em quatro a mulher era 

a autora e em cinco a ré, destes quatro casos onde a mulher é considerada cônjuge 

inocente em apenas um caso a mãe fica com a guarda dos filhos.  
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Várias interpretações podem ser feitas a partir dessas informações, uma delas é 

que não tendo a mãe profissão, doméstica, não encontraria o meio de sustentar os seus 

filhos, também podemos compreender que a visão que se tinha das mulheres 

desquitadas, visão muito mais preconceituosa para mulheres do que para os homens, 

não seria um ambiente sã para a criação dos filhos no entender dos juristas. No que se 

trata da profissionalização feminina isto não causa justificativa plausível, pois a partir 

do fim da convivência marital os filhos continuam sendo responsabilidade de ambos os 

pais e cabe ao cônjuge provedor, nestes casos o homem, pagar a devida pensão aos 

filhos no caso da guarda materna.  

No que trata o desquite litigioso a maior porcentagem de motivos é o abandono 

do lar, cinco dos nove casos, mas o abandono do lar é a ultima fase de casamentos 

marcados pelo adultério e a sevicia sendo isto comum a todos os casos de abandono, 

podemos então concluir que o verdadeiro motivo para o desquite litigioso era o 

adultério principalmente o feminino que compunha cinco dos nove casos, algumas 

interpretações poderiam sugerir que a mulher era mais passível de trair, mas, no entanto 

o que constatamos é que o adultério masculino é minimizado, pois os quatro casos onde 

o homem é o réu os motivos são o abandono e a sevicia.  

O adultério masculino é entendido enquanto constituição cultural e, portanto, 

possível, não condenável. As mulheres que ultrapassavam as normas sociais, boa e fiel 

esposa e mãe, foram duramente punidas, sem a guarda dos filhos, sem pensão 

independente da sua capacidade de se manter financeiramente, com a perda do nome do 

marido e com a execração pública.  

  
Fonte: levantamento dos processos cíveis CEDOC 
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Alguns casos em particular em função de elementos elucidativos para esta 

pesquisa merecem atenção em especial compondo uma analise qualitativa dos 

processos. Estes casos são de desquite litigioso, apenas um se trata de desquite 

amigável, esta escolha se deu em função da riqueza dos processos litigiosos, já que na 

impossibilidade de exposição dos fatos que levam ao desquite amigável, jurisprudência 

dos tribunais, em geral os processos são temporalmente curtos e com reduzidas páginas. 

 O processo onde a ré é Luiza da Silva Coelho, figura como motivo o 

abandono, mas isto se deu a partir das relações de adultério que a ré mantinha, “viviam 

bem, a mulher aproveitando da sua ausência manteve relações sexuais com um homem 

chamado José Pereira e esta fugiu com este abandonando o lar conjugal.” 106 .  

Para a confirmação do adultério já que não houve flagrante são chamados sete 

homens casados, uma viúva e uma casada, podemos observar a clara posição em que o 

processo ocorre ao serem chamados a depor sete homens casados que não afirmam que 

tenham visto a ré e o possível amante, mas que a conduta dela levavam a crer este fato, 

para a configuração do adultério não é necessário o flagrante, sendo possível a 

comprovação por indícios e testemunhas107 conclui-se que,  

 

Com efeito, se o marido não abandona a mulher, mas, esta é quem abandona 
o lar, para manter vida irregular e desonesta, escolhendo um outro técto que 
não o de seu esposo, por certo que iníqua seria a lei, protegendo a 
imoralidade e concorrendo para o relaxamento dos liames conjugais.  

Ora cometido o adultério a ré, preferiu ausentar-se desta cidade, com seu 
amante, para gosar de amores ilícitos em paragens distantes e tranquilas 108  

 

Para que a ré fosse encontrada é exposto todo o caso, inclusive os motivos do 

pedido de desquite, no jornal Folha do Norte de 15 de janeiro de 1949, quando a ré é 

localizada os advogados de ambos os cônjuges solicitam a suspensão do desquite 

litigioso para estudarem a composição amigável da dissolução conjugal, o processo está 

incompleto faltando às últimas páginas, mas o que podemos concluir era o quão a 

mulher adultera era socialmente exposta, por em um jornal de grande circulação os 

motivos para o pedido de desquite era uma maneira de violentar os direitos dessas 

mulheres que viam a sua vida moralmente destruídas.  

                                                           
106

 Processo Civil, 1948, desquite litigioso, documento 783, caixa 66, estante 3. p 3 
107

 CAMARA, Arruda. A batalha do divórcio. 2ed. São Paulo: Saraiva,1960 
108 Processo Civil, 1948, desquite litigioso, documento 783, caixa 66, estante 3. p 5 
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A exposição dos fatos que levaram a cônjuge Angélica Francisca Miranda109 a 

abandonar o lar também são exposto no jornal Folha do Norte em 9 de novembro de 

1946, a construção do processo é muito similar ao processo de Luiza da Silva Coelho, 

pois não tendo flagrante de adultério, o mesmo é comprovado através de três 

testemunhas homens que acreditam ser este o motivo do abandono do lar. O mesmo  

padrão de julgamento ocorre com a ré Estelina Rodrigues da Silva110 que é acusada de 

abandonar o lar  conjugal em função da sua conduta adultera, o caso é exposto no jornal, 

mas ocorre em revelia dando como procedente a ação de desquite.  

Em apenas um caso a mulher acusada de abandono do lar e adultério é 

inocentada, no caso de Albino Brandão de Souza e Amélia Matos Santiago Souza111, o 

marido acusa a esposa de viver em concubinato com outro homem na mesma vila em 

que o casal morava. Segundo o autor o seu casamento civil ocorreu em 1939, mas logo 

após o casamento a ré abandonou o lar conjugal e casou no religioso em 1942 com o seu 

concubino. 

O que no decorrer do processo ficou evidenciado foi que Albino deflorou 

Amélia e este por ato criminal foi obrigado a casar e abandonou a esposa na sala de 

audiências. A ré voltou para a casa dos pais e logo conheceu seu atual marido e casou 

com este no religioso na freguesia de Mares em Salvador, o juiz após averiguar os fatos 

e discorrer sobre a existência dos dois maridos legítimos, culpa o próprio requerente. A 

partir disto as partes decidem partir para o desquite amigável dividindo o único bem que 

possuíam.  

No processo de desquite de Ciriaca Martins da Silva e Fabio Martins112 a 

autora do processo é a esposa que acusa o marido de viver em concubinato dentro do lar 

conjugal com uma sobrinha sua, a autora foi casada desde 1916 e sendo segundo seu 

depoimento, foi uma esposa dedicada e fiel, no entanto o réu argumenta que adulterou a 

esposa em função do espírito de luxo de sua mulher que quase sempre o levava a ruína 

com seus gastos em “roupas e artigos da moda”, o que minimizou o crime de adultério, 

por entender o juiz que a autora contribuiu indiretamente para a traição, após o 

acolhimento do depoimento das testemunhas as partes entram em acordo para o desquite 

amigável com a divisão dos bens.  

                                                           
109 Processo Civil, 1946, desquite litigioso, documento 744, caixa 64, estante 3.  
110 Processo Civil, 1949, desquite litigioso, documento 619, caixa 57, estante 2.  
111 Processo Civil, 1942, desquite litigioso, documento 663, caixa 60, estante 3. 
112

 Processo Civil, 1948, desquite litigioso, documento 746, caixa 64, estante 3 
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O que marca este processo é a minimização do desquite masculino, pois a 

esposa era ultrajada dentro do próprio lar, mas a traição acaba sendo justificada por 

defeitos do seu caráter, que em nada tem com as relações fortuitas que seu marido 

obteve dentro do lar, enquanto que as relações extraconjugais femininas poderiam 

apenas ser admitidas através de pressupostos e de depoimentos havendo uma exposição 

da figura feminina, ao marido a lei de cunho machista protegia.  

No processo de desquite amigável, a partir da analise qualitativa, um processo 

merece destaque não pelas relações entre os cônjuges, mas através do discurso do juiz 

nos autos de sentença do desquite. Neste processo os autores, Manoel Antonio dos 

Santos e Maria do Carmo Santos, se casaram em 1914 e logo após a lua de mel se 

separaram, não há bens a dividir, nem filhos, o juiz, no entanto, deixa sua indignação 

aos motivos do fim do casamento sem os expor, o que em via de regra do desquite 

amigável era proibido, fazendo uma alusão à vida do casal a um vinho que se avinagrou 

porque a fermentação começou muito cedo, 

 

não é mais possível voltar-se à pureza primitiva do vinho. O milagre parou no 
vinho. O divino mestre nem siquer quisera, um vinho avinagrado. Só vinho, 
vinho fino, vinho eucarístico, que é sagrado, que extasia e melhora, dia a dia, 
as almas.  

Passadas todas as tentativas de refrear a alma do mau passo, homologo o 
desquite requerido nestes autos porque satisfeitas todas as exigências legais, 
27/03/1943. Oscar Mesquita.113 

 

Nota-se um discurso marcado pelo apelo religioso e moral na fala do juiz, na 

tentativa vã de fazer um casal manter juridicamente uma relação que de fato nunca 

existiu, a fim de manter a ordem, a paz social. Os juízes muito além da felicidade 

individual dos cônjuges e na manutenção dos seus direitos requeriam para si o sigma da 

verdade e da conduta que se desejava propor para os cidadãos. Apesar do juiz  

homologar o desquite o desembargador Epaminondas Berbert de Castro anula o 

processo em função da inconformidade dos prazos legais já que os desquitandos não 

voltaram a presença do juiz dentro dos quinze dias demarcados para a ratificação do 

pedido de desquite. Esses mecanismos burocráticos demonstram quão ineficientes eram 

as estruturas das ações de desquite na década de 40 e como estas barreiras burocráticas, 

                                                           
113 Processo Civil, 1942, desquite litigioso, documento 663, caixa 60, estante 3. p 11 
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mais do que padrões do serviço público, serviam para inibir outros casais a por fim a 

união conjugal.  

O processo de desquite de Carlos Torres Lopes e Eunice Dantas Lopes114, onde 

o esposo é o autor é diferente dos outros processos em função do flagrante que é dado 

ao adultério da esposa,  

(...) que em 11 de junho findo, o suplicante, por cerca das 15 horas, 
surpreendeu a ré, em flagrante, com Ulisses Venas Passos, quando cometia 
adultério, no interior de uma casa de tolerância existente nesta cidade, 
procedimento que constitui motivo justo para a dissolução da sociedade 
conjugal, uma grave ofensa ao cônjuge inculpado, uma dilaceração injuriosa 
da fidelidade conjugal prometida e erigida desde o dia da união; que neste 
passo não há duvida que foi a ré quem deu justo motivo para tornar 
impossível a vida em comum, trazendo para o lar, de forma voluntária, um 
grande sofrimento moral, tão intenso e penetrante que tornou insuportável a 
vida sob o mesmo tecto115  

 

A defesa feita pelo advogado do autor demonstra a intensidade dos sentimentos 

do marido traído, mas o que de mais rico podemos encontrar neste processo é a culpa 

que a própria ré possui desejando até mesmo a morte, esta culpa é demonstrada através 

de cartas que estão anexadas ao processo e que servem de prova, as cartas escritas de 

próprio punho pela ré são destinadas a sua filha e a amigos da família, aos quais ela 

suplica que interfiram por si,  

 

(...)tua mãe na vida mais desgraçada que pode existir, sem comer, sem 
dormir, somente chorando e maginando minha filha como pode viver uma 
mãe sem marido e sem uma filhinha... fui uma doida, completamente errada, 
uma infeliz, na hora que teu pae me encontrou na segunda feira antes tivesse 
me dado um tiro pelo menos já estava discansada. Não fui para a roça fiquei 
na casa que morou Bilbina, ninguém ainda me viu minha filha, não passo 
nem a frente da casa de mãe, sua avó por me ver me maldizem...a vida que 
tinha na companhia de teu pae e hoje viver e me ver assim não precisa 
miséria pior, peça a seu pae para me dar o perdão, prometo ser outra para ele. 
Minha filha se lhe peço para não ir em casa de tal Maria é porque foi a 
amizade desta a desgraça da sua mãe, sei que causei grande vergonha e 
merecia ser morta, peça a ele para me perdoar e tomar conta de mim, peça a 
ele que se mude e venha me buscar. 116 

 

 

É interessante observar que o perdão do marido muito além das relações 

afetivas entre os cônjuges tinha um forte apelo social, pois nos aspectos da cultura 

                                                           
114 Processo Civil, 1949, desquite litigioso, documento 812, caixa 68, estante 3. 
115 Processo Civil, 1949, desquite litigioso, documento 812, caixa 68, estante 3. p 3 
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baiana e, principalmente interiorana, a honra só podia ser lavada com o sangue, perdoar 

não era para os homens, se caso o cônjuge decidisse o perdão apenas viveria 

“honestamente” se mudasse da cidade e constituísse novo lar onde ninguém conhecesse 

a família, “peça a ele que se mude e venha me buscar”. Outro fato relevante é a posição 

da família da mulher que não acolhe e que imprime pesadas penas com a exclusão do 

convívio e auxilio familiar, “não passo nem a frente da casa de mãe, sua avó por me 

ver me maldizem...”. 

Fica evidente que discurso jurídico penalizava as mulheres pelo fim do 

casamento seja pela culpa de fato, adultério ou abandono, ou seja, por não conseguir 

manter seus casamentos, mesmo que fossem marcados pelo adultério, sevicia, injúrias. 

As leis apresentavam características religiosas, machistas e em consonância com os 

aspectos morais da sociedade burguesa, o aparato jurídico serviu para moldar as 

relações humanas a partir dos ideais burgueses, “civilizados” e europeus. 
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CONSIDERACÕES FINAIS 

 

O trabalho desenvolvido propôs a análise dos discursos acerca do desquite no 

âmbito jurídico e jornalístico e atingiu seu objetivo de maneira inicial para titulo desta 

monografia, no entanto o tema gera diversas discussões e análises que posteriormente 

podem ser desenvolvidas em cursos de pós-graduação. Diante das limitações de um 

trabalho monográfico acredito que a proposta aqui dedicada de perceber a produção do 

discurso no seio dos campos jurídicos e jornalísticos, assim identificando os elementos 

que compunham a vida das mulheres desquitadas, foi atingida.  

Procuramos mostrar no primeiro capítulo deste trabalho os aspectos mais gerais, 

discutindo como as heranças de uma sociedade patriarcal marcaram e se fizeram 

presentes em épocas posteriores, estando atualizadas durante a primeira fase do período 

republicano. Assim, apesar das transformações políticas, procurou-se manter a posição e 

o papel submisso da mulher na sociedade. Como resultado desta parte da pesquisa, 

concluímos que diante das transformações, o velho discurso da manutenção da ordem 

familiar através do casamento foi intensificado, objetivando limitar as ações femininas 

na sociedade contextualmente modificada. A nova ordem também teve como alvo as 

mulheres das classes inferiores, pois, foram atacadas diretamente em seus trabalhos 

informais, na medida em que as políticas buscavam reordenar os espaços públicos.  

No segundo capítulo, buscamos além dos aspectos gerais, especificar a 

problemática de pesquisa para a cidade de Feira de Santana.  Por meio do jornal local 

Folha do Norte, mostramos os discursos da imprensa sobre o desquite, a defesa 

preservação familiar através da manutenção matrimonial, os direitos que passaram a ser 

conferidos à mulher e como estes foram alvo de críticas. Expusemos também, 

principalmente através da revista de circulação nacional, O Cruzeiro, os mecanismos 

utilizados por este órgão de imprensa para fixar na mulher padrões de comportamento 

social. Concluímos neste capítulo estes órgãos da imprensa se mostraram contra as 

atitudes de divórcio e desquite, seja pela defesa dos princípios religiosos ou pela 

conservação do status de ideologia burguesa.   

No terceiro e último capítulo dedicamos a analisar os discursos jurídicos sobre o 

desquite e a pretensa instituição do divórcio no Brasil. Por meio das opiniões de juristas 

sobre a legislação brasileira da época, ficou claro que a jurisprudência brasileira 
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estabelecia uma série de regras que justificaria os pedidos de desquite, assim, as partes 

envolvidas tinham que justificar os motivos pelos quais e desquitavam. Nas ações de 

desquite sobre Feira de Santana, observamos através dos dados levantados a situação 

conjugal, familiar e financeira das mulheres que se desquitaram, tais como o período em 

que se mantiveram casadas, o número de filhos, os motivos que levaram ao desquite 

entre outros. Com as discussões implementadas por este capítulo, buscamos mostrar que 

o discurso jurídico, na maioria dos casos, atribuía sempre a culpa pela dissolução do 

matrimonio mais à mulher do que ao homem.    

Neste texto as discussões acerca dos espaços jurídicos e jornalísticos se limitam 

em função da facilidade de acesso as fontes, mas outros discursos essenciais poderão ser 

desenvolvidos em pesquisas futuras como o discurso religioso e político, discursos estes 

que estão intimamente ligados aos discursos aqui estudados e que em conjunto dão um 

parecer geral da sociedade feirense nas primeiras décadas do século XX.  

As fontes primárias, os jornais e os processos, são um desafio para o pesquisador 

que tenta compreender as palavras, a grafia, a proposta do texto e no caso especifico dos 

processos a letra. Os sujeitos do presente não se comportam enquanto sujeitos 

históricos, pois se tal fizesse jamais escreveriam de modo inelegível. No caso dos 

jornais a maior dificuldade foi a leitura já que sendo os arquivos digitalizados 

dificultaram a compreensão e a visualização das noticias, pois a década de 40 somente é 

disponibilizada no Museu Casa do Sertão, em arquivo digital, levando um tempo e um 

desgaste físico muito maior para a conclusão do trabalho.   

Nesta pesquisa se buscou identificar os discursos produzidos acerca do desquite, 

mas não haveria tempo e disponibilidade para adentrar a realidade destas mulheres, e 

constatar quais os rumos sociais que as desquitadas detinham e qual a realidade que elas 

estavam de fato inseridas após o desquite. Quais preconceitos que estas mulheres 

sofriam? Quais fontes poderiam responder a estas perguntas? Apenas a extensão deste 

estudo possibilitaria a resposta de todas estas perguntas.  
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