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RESUMO  

 

  

 Este trabalho tem como fundamento analisar, a partir das fontes 

recolhidas, o processo crime de Bigamia na sociedade brasileira, 

mas precisamente nas cidades de Feira de Santana, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Salvador e Sergipe, entre os períodos de 1930 a 

1960, identificando as relações de domínio e controle das 

instituições religiosas, a Igreja, assim como o Estado que 

apoiavam o patriarcado e a construção do masculino como o 

gênero superior e que estabelecia seu poder e dominância, 

espelhando e refletindo no comportamento dessas mulheres 

que se reprimiam por temor, em outros momentos por 

conveniência ou por falta de oportunidade de mudança, pois na 

sua maioria não tinham acesso ao público, condicionadas ao 

espaço privado e direcionadas a este lugar determinado pelo 

masculino e caso houvesse atrevimento deste lugar eram 

reprimidas, desonradas e apontadas, porque assim neste 

aspecto não precisaria de esforços para que as mulheres por si, 

se mantivesse silenciadas e cumprindo o que lhe fora atribuídos, 

aos cuidados dos filhos e da casa, contribuindo a família na 

educação e na gestão familiar, contudo o homem sempre 

permanecia como o maioral, proveniente do apoio que recebia 

tanto do Estado como da Igreja. 

  

Palavras-chaves: (Bigamia, Gênero, Mulheres, Patriarcado)  
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ABSTRACT  

 

This work aims to analyze from the sources collected the criminal 

process of Bigamy in society between the periods of 1930 to 

1960, identifying the relations of dominance and control of 

religious institutions, the Church, as well as the State that 

supported patriarchy and the construction of the masculine as 

the superior gender and that established its power and 

dominance , mirroring and reflecting on the behavior of these 

women who were repressed by fear, at other times for 

convenience or lack of opportunity for change, because most did 

not have access to the public, conditioned to the private space 

and directed to this place determined by the male and if there 

was daring of this place were repressed, dishonored and pointed 

out , because in this respect would not need efforts to keep 

women by themselves, to remain silent and fulfilling what had 

been attributed to them, to the care of children and the home, 

contributing the family in education and family management, yet 

man always with the major. 

  

                  Keywords / Mots-clés / Palabras-clave (Bigamy, Gender, Women, Patriarchy)          
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                             1. INTRODUÇÃO 

 

Esta análise tem como base avaliar o processo crime, 

bigamia nas cidades de Feira de Santana (Tanquinho e Bonfim 

de Feira), comparando com alguns casos que aconteceram nos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro, entre as décadas de 

1940 a 1960. E, para tanto, busca-se entender a sociedade 

daquela época, seus hábitos, costumes e deliberações 

relacionadas ao patriarcado e ao machismo. É importante 

ressaltar, que a bigamia é um crime que abriga gênero ambíguo, 

apesar disso nos documentos analisados não consta nenhuma 

mulher como ré, portanto, se houve algum caso não foi 

consumado oficialmente e não caiu nas malhas da lei. Dessa 

forma, reproduzindo a lógica de uma sociedade machista e que 

veiculava os ideais de moralidade e bons costumes, os crimes 

que encontramos tinham como réu apenas o homem. O próprio 

título do trabalho direciona a uma crítica ao masculino atribuída 

ao seu papel de importância centralizadora na sociedade que 

anula a mulher como gestora do âmbito familiar, que cuida da 

casa, do marido e dos filhos.  

Dessa forma, a bigamia tanto para lei como para 

sociedade, tratava-se de uma prática não aceitável, mas 

forçadamente muitas mulheres eram submetidas a tal processo, 

naturalizando esta prática entre muitos homens que viam suas 

esposas como objeto e destinadas aos cuidados da família e da 

casa. O crime de Bigamia está esculpido no Código Penal Art. 

235, no se lê: Contrair alguém que seja casado (a) é punido com 

reclusão ou detenção de um a três anos, esse artigo 235 é da 

Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940, década da qual início os 

estudos de caso.  

 A família, neste período, é vista como uma entidade do 

Estado que devia ser protegida, daí a necessidade de submeter 

um controle das relações estáveis, analisando de forma 

perspicaz a vida e conduta do indivíduo. Para entendermos o 

crime de bigamia, é fundamental considerar como a 
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historiografia abordou o casamento e a família no Brasil, 

abordando estas relações desde o período colonial até nosso 

período de estudo.  

            Afinal, sabemos que é muito recente as mudanças, tanto 

na lei como na sociedade, às relações de gênero.  As mudanças 

que ocorreram com a Constituição de 1988, a superação do 

autoritarismo do patriarcado e estatal fundamentais para a 

dignidade e humanização da pessoa humana como cidadão 

detentora de seus direitos e deveres na sociedade que as abriga, 

sabemos que ainda há um longo percurso para serem vencidos, 

todavia muitas mudanças já fazem efeitos mediante aos 

movimentos feministas que diretamente possibilitam novas 

visões de mundo e das mentalidades. E porque falar da 

Constituição de 1988? Trata-se de reconhecer as mudanças que 

ocorreram em comparação a Constituição de 1931, em que o 

divórcio não era permitido. Analisando o crime de bigamia nas 

cidades de Feira de Santana, Rio de Janeiro e São Paulo, entre 

1930 e 1960, entendendo as relações entre o patriarcado e o 

machismo, sua ligação com as estruturas familiares e a 

sociedade em sua construção, hábitos e costumes. Salientando 

que o conceito de familiar da década de 40 tinha como base o 

Código Civil 1916 com uma estrutura matrimionializado, em que 

o conceito estava diretamente atrelado ao casamento insolúvel, 

num complexo de normas e princípios que norteavam. A união 

tinha como base formadora do patrimônio, os laços afetivos 

pouco importavam para a sociedade e a dissolução do vínculo 

não era permitida porque a desagregação da família 

correspondia da própria sociedade, as relações entre o 

patriarcado e o machismo, os conceitos, a formação e quanto se 

faziam presente por um mecanismo de controle e autoritarismo, 

que respinga na nossa atual sociedade, atrelando a um padrão 

e modelo de família feliz e bem estruturada numa concepção de 

conhecimento de ambos os termos, analisar suas diferenças e 

semelhanças, buscando através das questões de gênero as 

influencias e os rótulos criados e empregados ao longo desses 

períodos. 
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1.1 AS FAMÍLIAS NO BRASIL E AS RELAÇÕES DE    

GÊNERO: UM ESTUDO HISTORIOGRÁFICO. 

 

 

No Brasil, as pesquisas historiográficas trazem consigo 

uma preocupação constante com as mais diversas estruturas 

familiares, bem como sobre as condições feministas dentro da 

estrutura de dominação masculina que a coloca em uma 

situação de submissão e que a define sempre como boa filha, 

boa mãe e esposa. Este processo se ramifica e se expande em 

uma sociedade manipuladora e centralizada através da 

mentalidade do patriarcado 1 , pois encontra apoio nessa 

estrutura centrada na cultura do masculino. Entre as décadas de 

1930 e 1960, o casamento é definido como instituição essencial 

para formação da família e, por isso, promissora de bons 

costumes. Assim, a estrutura familiar estava sobre os 

julgamentos da igreja e da própria sociedade que estabelecia 

assimetrias para, assim, manter a mulher no âmbito do privado 

e na condição de subordinação.  

Dentre os trabalhos publicados em 1930, destaca-se o 

pioneiro Gilberto Freyre, que internaliza em sua obra Casa 

Grande e Senzala (FREYRE,1987) um debate teórico sobre a 

sociedade colonial, com certa ênfase na “família patriarcal 

brasileira” e, para tanto, analisa o modelo português imposto à 

colonização brasileira. Esse trabalho traçou um modelo da 

literatura nacional e internacional, no qual estavam impostos os 

valores da domesticidade feminina e numa rigorosa devoção a 

excelência e exaltação ao masculino. Assim, de acordo com 

Freyre, durante séculos os europeus comandaram uma 

realidade vivenciada no capitalismo mercantilista e mantidos na 

centralização fundamentada na propriedade e exploração, 

construindo o modelo do poder patrimonial e patriarcal. No 

                                                           
1 Patriarcado: É um caso especifico de gênero, onde 
são desiguais e hierárquico, em que se admite a 
superioridade do masculino sobre o feminino. 
(SAFFIOTI, Heleieth I. B,2004) 
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Nordeste açucareiro a evidencia de família como instituição ditou 

regras e normas em que a sociedade família detinha mais poder 

do que o próprio Estado. É importante ressaltar que este autor 

recorre à noção de patriarcal relacionada a uma mentalidade e 

não, necessariamente, a extensão da família. 

 

Freyre mostra que havia um projeto político e econômico 

do Estado português para o povoamento e ocupação de terras 

vastas, “terras de escassez de gente”, com consentimento da 

igreja em uma relação de procriação. Assim, segundo este autor, 

por conta do desequilíbrio demográfico muitos colonos 

constituíram famílias com mulheres nativas seguindo os padrões 

do casamento, até porque a Corte portuguesa tinha poder legal 

sobre a Colônia, miscigenando, assim, a população a partir de 

inúmeros casamentos de colonos com índias e negras, apesar 

de muitos colonos buscarem formar família com mulheres vindas 

de Portugal e constituindo famílias poderosas no aspecto 

socioeconômica. Ainda segundo Carlos da Silva, o casamento 

seguia os padrões legais civis da lei, todavia fora da Igreja, 

havendo a cópula carnal, era reconhecia como casados pela 

comunidade que viviam, mas a Igreja resistia em aceitar esse 

tipo de união, porque não seguia os padrões do sacramento, 

sendo assim muitos casais usavam de esperteza e pediam a 

benção nas celebrações de missas, pois assim o padre se 

sentiria constrangido em não aceitar, sem falar que era algo de 

surpresa.  

 

Buscando entender os mecanismos de propriedade e 

construção do que seria família, Gilberto Freyre (1987), 

contextualiza as formações e seus mecanismos que determina 

o patriarcado inserido na sociedade com clareza e atuação.  

 

  

A família não o indivíduo, nem tampouco o 

Estado, nem nenhuma companhia de comercio, é desde 

o século XVI grande fator colonizador no Brasil, a unidade 

produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as 
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fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força 

social que se   desdobra em política, constituindo-se na 

aristocracia colonial mais poderosa da América. 

(FREYRE,1987:18).    

 

 

Freyre contextualiza o elemento família como o fator 

determinante e principal nas mais diversas áreas da sociedade 

sobressaindo ao Estado e em algum momento a própria Igreja 

em seu papel fundamental de enlace do matrimonio enquanto 

parâmetro de vivencia e respeito no Brasil Colonial. Ainda que 

em alguns momentos a construção família não era legitima, 

mediante aos os aspectos de sua construção, contendo 

casamentos não aceitos pela igreja católica ou ainda filhos 

provenientes de adultério, e neste último se insere o masculino 

predominante como forma de confirmação de masculinidade. 

Analisando o modelo patriarcal assimilado por essas mulheres 

no período colonial, é visível mulheres brancas ainda que vistas 

como submissas, ainda detém poder em seu eixo familiar, 

conforme o próprio Gilberto Freyre contextualiza no processo 

familiar do Brasil Colonial. 

 

 Na obra “Lutas de Família no Brasil Colonial” de Luiz de 

Aguiar Costa Pinto (1940), o autor discute a relação entre as 

famílias e o Estado. Para este, a instituição familiar era o centro 

de produção econômica, religiosa e política e sobre nenhuma 

outra tinha poder aliciadas as leis civis instituídas por Portugal, 

de modo a manter os patrimônios sob as parentelas, 

preservando o elo familiar e fortalecendo o poder patrimonial. 

Segundo o autor, os casamentos representavam o 

fortalecimento e preservação da dominação política e 

econômica da sociedade brasileira. Para isso, eram necessárias 

mulheres brancas para o casamento, visto que o enlace com 

nativas ou negras não teria o mesmo “tom” que casar-se com 

mulheres da corte, a partir desse entendimento poderiam ser 

órfãs ou meretrizes, diziam os jesuítas, pois pouco importava se 

fossem de família, o importante é que fossem brancas e em 
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condições favoráveis ao casamento com os colonos e 

pertencentes as diferentes classes sociais. Contrariando esses 

princípios, os colonos constantemente deitavam-se com 

mulheres nativas, favorecendo a miscigenação.  

Na obra Cultura no Brasil Colonial, de 1955 de Carlos da 

Silva Araújo, o casamento é definido como um todo homogêneo, 

principalmente nos estados da Bahia e de São Paulo, como 

forma licita de ralação no Brasil Colonial. Ao longo dos séculos 

a dominação portuguesa atribuiu a busca da adaptação ao Novo 

Mundo, sobretudo a figura masculina, nas diversas buscas por 

territórios ainda não explorados e, em meios ao ir e vir, a Igreja 

em concordância com o Estado, desenvolveu o Concilio de 

Trento fundamentado no adestramento social da Colônia. As 

Constituições tornaram-se documentos principalmente atrelados 

às uniões carnais, pois pregavam o casamento como único meio 

cristão de dominação dos corpos, legitimando as uniões entre os 

sexos seguindo mecanismos precedidos pela Igreja e o Estado. 

O objetivo, contudo, era condenar o matrimonio pelas uniões 

carnais fora do casamento, de forma a delegar pena de prisão 

sob o argumento de conter as relações que sustentava tal ato. 

Sendo assim, o decreto de Reforma do matrimonio era contrário 

aos casamentos que não fossem remediados pela Igreja, visto 

como sacramental e considerados clandestinos, porem a Igreja 

não deixava de reconhecer a todos que não seguiam os seus 

preceitos, além de que muitos casais obrigavam o 

reconhecimento da Igreja sob seus matrimônios ainda que vistos 

clandestinos, pois a comunidade que viviam os consideravam 

casados, o padre, por sua vez, pego desprevenido ao final das 

missas não podia negar a condição de testemunha do 

sacramento.  

Maria Beatriz Nizza em sua obra “a legislação pombalina 

e a estrutura da família no antigo regime português” diz que 

aquela legislação do período, além de modificar profundamente 

os preceitos dos casamentos da nobreza portuguesa, também 

apoiava a sustentação do pátrio poder nas celebrações do 

matrimonio: “sustentando-a com medidas concretas era aplicar 
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mais um golpe   nos então chamados casamentos clandestinos, 

ou cultos, nos quais a Igreja há muito desempenhava um papel 

fundamental”. (SILVA, 2017, p-12|).  

 

A autora Maria Beatriz Nizza também faz um balanço na 

área nordestina familiar, ela sinaliza que há uma necessidade de 

urgência os estudos com novas metodologias, principalmente as 

famílias fracionadas e em suas produções historiográficas ela 

analisa que a região do Rio Grande do Norte é a menos 

estudada. Por ser uma pioneira dos estudos ligados a família no 

período do Brasil Colônia Maria Beatriz Nizza trazendo as 

perspectivas de construção desta família brasileira no seu 

âmbito, suas relações, contradições e principalmente alianças, 

processando em sua formação, a partir da predominância do 

homem, da mulher, da Igreja e do Estado, cada um com seu 

papel bem definido e articulado na sociedade, uma vez que 

salientando uma sociedade conservadora, patriarcal e machista. 

A partir desta analise as relações e condições que cada um 

ocupa seu devido lugar, seja de dominado ou dominador e nesse 

contexto a sociedade reproduz com exatidão essas formas 

impostas e manipuladas, conceituando uma hegemonia social 

com suas definições e lugares, todavia é preciso haver coerência 

quanto aos processos da mulher ao longo do tempo e suas 

evoluções para não direcionar o discurso ao antagonismo do 

vitimismo, lembrando dos movimentos que se fizeram presente 

principalmente em 1975 (movimento feminista) . 

Segundo Maria Beatriz o casamento era um tipo de 

contrato característico dos membros da nobreza, como um 

dispositivo legal adotado como seguimento da alta linhagem da 

nobreza, a fim de perpetuar através da morgadio implantado na 

sociedade, como uma característica própria e superior. Esse 

código firmava como herança não somente as características 

físicas, mas também as relações econômicas, que agradavam a 

Igreja e o Estado.  

Foram vastas as perspectivas de análise de Maristela do 

Nascimento no período colonial enquanto campo da pesquisa, o 
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matrimonio como indissolúvel sustentado no pilar do patriarcado 

conforme retrata: “o conhecimento dessas variáveis torna-se 

possível em razão da aplicação de procedimentos 

metodológicos, associados a estudos de outras ciências 

antropologia, sociologia, etc., com vistas a ampliar o alcance”, 

(ANDRADE, 2017). A autora Maristela cita com as referências 

historiográficas Maria Nizza como pioneira nos estudos sobre 

família no Brasil Colônia, contribuindo, através de sua obra, 

como a sociedade vivia o casamento, sendo este instrumento de 

moralidade e construção seja social, econômica e política, ainda 

que o Estado criasse rupturas com a igreja católica, vista como 

percussora da instituição como projeto do divino, em 

contrapartida as relações e atribuições não eram originalmente 

aos princípios que o mantivesse firme e intocável, além do 

masculino internalizado com o chefe de família no período 

colonial, existiam suas brechas, seja pelo adultério, 

conveniência e o mais comum falta de recursos para se manter 

fora de um casamento falido, todavia sua permanência existia 

em caráter de moralidade , uma mulher separada era mal vista 

na sociedade que a construía como mãe, filha, esposa e dona 

de casa, mas não de si. Nesse aspecto de família como 

instituição intitula uma sociedade pautada na moral e nos bons 

costumes, associada a uma religiosidade, mediante a tal relação 

tudo que não estava alinhado às normas e regras que eram 

impróprias e desonrosas, e, por isso, a desonra, principalmente 

para a mulher, era um fator marcante em sua vida. Segundo a 

autora Maristela, durante três séculos o modelo de família 

permaneceu o mesmo e por isso, a autora levanta a seguinte 

problemática: será que realmente houve homogeneidade em 

relação do masculino sobre o feminino? E traz resposta 

mediante a sua inquietação citando Gilberto Freyre em que o 

mesmo apresenta uma família fundamentada num modelo 

patriarcal, esse patriarcalismo é restrito à figura masculina, que 

se mantinha no poder através do acumulo de patrimônio rural e 

da formação de grupos consanguíneos com interesses em 
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comum. Esse patriarcado será, pois, fundamental para manter 

uma performance de família feliz e respeitada. 

 

Ronaldo Vainfas (2014), por sua vez, contribui aos 

estudos historiográficos sobre família recorrendo ao estudo da 

organização familiar. Para ele, a família podia ter, também, na 

chefia do lar a mulher, com isso a padronização vai além dos 

membros que a compõe e a importância está nas 

representações, O modelo de família instituído no Brasil era 

além do patriarcado fluente, a sociedade era escravocrata, 

partindo desse ponto é possível entender as relações 

proveniente da omissão em fatores adversos quanto a figura do 

homem  e da mulher no Brasil Colônia quanto ao papel que cada 

um tem em relação a sociedade, direcionando assim que ainda 

que a mulher fosse detentora de poderes, ainda que domésticos, 

a figura do masculino sobressaia, pois a construção da 

sociedade brasileira era edificada pela figura do masculino como 

provedor. 

  

Recorrendo à concepção de gênero, na formação familiar 

o masculino tem o poder dentro da estrutura familiar. No entanto, 

a autora Miriam Pillar Grossi (1998) analisa o papel da 

construção no masculino na sociedade e nas suas relações de 

identidade, trazendo- através de uma revisão teórica -como esse 

homem demarcou seu espaço ao longo do tempo e suas 

atribuições do superior por uma afirmação que atribui o 

machismo seu caráter de pertencimento desde o período 

colonial, trazendo enraizamentos, silêncios e condutas de 

engessamento daquele que é dominante, ou ao menos o que se 

elege como tal. A masculinidade, sobretudo, sempre foi objeto 

de investigação, como o próprio Joan Scott o define “o discurso 

é o instrumento de orientação do mundo, mesmo se não é 

anterior à orientação da diferença sexual” (SCOTT, 2012).  

A autora Joan Scott, através dessa citação nos mostra 

que o discurso é a percepção que temos sem entender o 

processo, mas a masculinidade é a construção da sociedade no 
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concreto com as subjetividades inseridas seja no singular ou no 

plural, relativa o concreto enquanto o discurso está no campo do 

abstrato. A autora Raquel Soihet em seu artigo (1998), dialoga 

com o texto da autora Miriam Pilar na construção do papel das 

mulheres numa sociedade machista, cheia de tabus e pudor, 

como uma narrativa sobre o processo de construção e 

reformulação da mulher no tocante das lutas contra as ações de 

dominância política, social e principalmente sexual. 

Ainda sobre as relações de gênero na construção do 

masculino, a autora Lucila Scavone (SCAVONE,2008, p. 173-

186) atribui uma sociologia feminista num discursão da 

problemática em que o feminino foi neutralizado e silenciado,   

por questões que a própria sociologia cientifica explica que com 

a construção do masculino como superior e universalizando 

portanto a classe na medida que são introduzidas dia a dia na 

sociedade como algo comum e que tudo que sai dos parâmetros 

não faz parte e não se inserem na condição de membros da 

sociedade, por outro lado critica os estudos feminista, pois estes 

trazem conceitos de um mundo apagado ou dominado por uma 

hierarquização do masculino.  

Para entendermos a sociedade como percussora da 

construção de família é necessária entender suas relações e 

padronizações que são impostas aos membros da sociedade, 

bem definidos os papéis da Igreja, da mulher, do homem e do 

Estado, que estão contidos na obra, “Mulher, sexualidade e 

Igreja na História do Brasil”, título do livro da autora Maria Luiza 

Macilio. A família, para esta autora, sempre foi ornamentada na 

sociedade com base centralizadora do indivíduo do qual lhe 

designa seus princípios, valores e principalmente sua conduta. 

E essa dinâmica da sociedade permite ao indivíduo a 

construção, modificações e adaptações em relação aos papeis 

sociais que predominam no coletivo como uma padronização. 

Diante de tais elementos; família, mulher, sexualidade e Igreja, 

pergunta-se sobre quais os papeis que estas instituições e 

categorias ocupam na sociedade, mas para responder esta 

pergunta é necessário analisar o que vem a ser o papel social. 
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Na contextualidade, a ideia de papel social foi retirada da 

literatura e das obras teatrais, apresentando-se como um 

elaborado conjunto de regras e ações organizadas através de 

uma interação precedentes de elementos da sociedade, seja no 

individual ou coletivo. A família enquanto elemento de 

construção e formação social sempre esteve presente na vida 

do ser humano, desde a pré-história é visível essa formação 

através dos clãs, ainda que não reconhecesse os filhos, mas 

existia os casais, desde o período colonial a condição de família 

esteve atrelada a outros aspectos como o papel do homem, da 

mulher, da sexualidade e da Igreja. Ao longo dos séculos a 

mulher teve seu papel centralizado nos cuidados com os filhos, 

enquanto o homem se responsabilizou pela provisão financeira 

e administrativa da casa.  

Essa condição de submissão da mulher em relação ao 

homem serviu como alicerce de dependência econômica e 

social da mulher ao homem. Além da construção originária das 

civilizações ao longo da história que atribui a menstruarão como 

um símbolo da passagem da fase de infertilidade para fertilidade, 

da juventude à condição adulta, podendo assim se tornar mãe, 

colaborando a associação da sexualidade feminina a condição 

da maternidade.  

As solidificações destes papeis sociais na mente humana 

faz com que as estruturações (de dominação masculina estejam 

presentes ainda hoje em nossos dias, sendo assim o papel 

social é um aspecto cultural da humanidade. Interferindo, assim, 

de forma direta nos padrões comportamentais como execução 

de modelo de comportamento ou reprodução. Essa 

padronização comportamental e as necessidades de caráter 

econômico tiveram papel fundamental na submissão feminina. 

Segundo Badinter, Aristóteles “foi o primeiro a justificar, do ponto 

de vista filosófico, a autoridade do marido e do pai” 

(BADINTER,1985:35), fomentando a naturalização da hierarquia 

entre os sexos. A subordinação da mulher perante o homem, 

trata-se de uma construção histórica conectada com as relações 

entre sexos e atividade relacionada a sobrevivência do grupo. 
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Convergindo com as ocupações, as mulheres sofreram um 

deslocamento quanto a função dentro da sociedade e “não 

sendo mais parceiros dos homens na luta pela sobrevivência, as 

mulheres passaram a ter pouca importância no mundo 

masculino” (BRANDEN,1982:30). Essas mulheres que eram 

ajudadoras e condicionadas ao papel familiar começam a 

ocupam outros lugares na sociedade, esta sociedade insere no 

mundo masculino a inferioridade desse deslocamento para que 

haja a desvalorização e consequentemente o retrocesso, 

considerando como resultado o atrofiamento e engessamento 

dessas mulheres, mas não esperavam a reformulação dessas 

mulheres que seguem e se refazem numa nova perspectiva de 

mundo e olhar. 

 

Historicamente, no período “moderno” a mulher se 

localiza socialmente em duas posições a “Virgem Maria”, 

desconexa do mal, dos prazeres sexuais, atenciosa e protetora. 

E a outra opção é a mulher igual a “Eva”, perdida, sedutora, 

consumida pela sexualidade e o mal, agente das vontades 

maléficas prejudiciais à sociedade (BRANDEN,1992:30). Em 

todo o contexto historiográfico a mulher era vista como “veículo 

da perdição da saúde e da alma dos homens” (DEL PRIORE 

2011:29). Nesta construção imagética, a mulher- através da 

sexualidade - seria a perdição do homem, atribuindo a imagem 

da mulher de forma negativa sobre a influência maligna, 

contrapondo de certa forma a evolução da mulher ao longo da 

história, salientando que se trata de uma visão daquele período 

91930-1960). Sendo assim, a partir de um idealismo 

comportamental, a mulher ao mesmo tempo que é direcionada 

aos cuidados da família, por outro lado é associada através da 

sexualidade a figura do mal. No âmbito familiar a formação de 

entendimento do papel da mulher encontrou amparo e apoio das 

instituições religiosas em busca de controlar a família e a 

sociedade através do domínio sobre a mulher, entrando 

principalmente na prática sexual. 
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A Igreja criava padrões no ideal de controle das práticas 

femininas ornamentadas em um embelezar baseado no 

aumento da “inclinação pecaminosa”, uma “alteração da obra do 

Criador, que modelava seus filhos à sua imagem e semelhança” 

(DEL PRIORE,2011:29). Na busca pelo controle, a Igreja era 

fortalecida através da medicina que fez do amor e da 

sexualidade, sinônimo de doenças capazes de corromper o ser 

humano, portanto sendo doença, o controle e a cura do prazer 

sexual exigiam tratamento e que poderia ajudar senão a própria 

Igreja, além de naturalizar e centralizar o papel da mulher em ser 

mãe, um amor materno constituído com finalidade de controle 

nas paixões e da sexualidade. A Igreja restringiu a atuação da 

mulher na sociedade fortalecendo a masculinidade que, por sua 

vez, exercia o controle sobre a sexualidade. A Igreja enquanto 

instituição hegemônica, teve influência na consolidação do 

estereótipo do modelo comportamental feminino na sociedade. 

Ao passo que as regras eram impostas, controlava a 

sexualidade e o matrimônio, e a Igreja cada vez mais detinha a 

mulher nas questões de ordem pública, uma vez que a mulher 

controlada era honrada, ideal e contida num ambiente privado e 

familiar, excluída das tomadas de decisões da sociedade pois 

esta última cabia ao homem. A mulher foi “naturalizada” como 

status inferior “comparadas por alguns médicos à galinha, que 

tinha por exclusiva função portar os ovos” (DEL PRIORE, 

2011:34). Dentro de uma estrutura machista a mulher é atrelada 

a uma organização de padrões e valores a serem seguidos, 

podemos ver isso entre os séculos XIX e XX que hierarquizava 

o trabalho entre os sexos entre o público e o privado, sendo o 

primeiro superior ao segundo. 

Sendo assim, podemos compreender os papeis da 

família e da mulher na sociedade, inclusive que a mulher sofreu 

fortes pressões para um desenvolvimento social controlado e 

submisso, no entanto, é preciso ressaltar que a mulher 

aproveitou as brechas oferecidas pelo sistema social e buscou 

seu próprio posicionamento, mesmo nas sociedades mais 

machistas e patriarcal. Por fim, é importante ressaltar que a 
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história da família é um campo que se tornou objeto de estudo 

desde 1950, através dos estudos demográficos sobre família. As 

abordagens demográficas recorreram a utilização dos registros 

de batismo, casamento, óbito e reconciliação de família para 

empreender os primeiros estudos historiográficas sobre esta 

instituição. 

 Outro ponto importante a destacar é que a historiografia 

preza por uma discordância em relação a existência em nossa 

sociedade de um predomínio da família patriarcal, extensa e 

escravista, idealizada pelos historiadores tradicionais, 

demonstrando alguns que sempre existiu no país numerosos 

tipos de modelo de família, que possuíam especificidades e 

características próprias individuais e regionais. A família estava 

inserida no político, social e econômica de cada região e estado. 

Como afirma Castro: 

 

  Foi da ou para a família, não necessariamente a 

consanguínea, que todos os aspectos da vida cotidiana, 

pública ou privada, se originaram ou se convergiram. A 

família conferia aos homens estabilidade ou movimento, 

além de influir no status e na classificação social. Pouco 

se referia ao indivíduo enquanto figura isolada- sua 

identificação era sempre com um grupo mais amplo. O 

termo ‘família’ apareceu sempre ligado a elementos que 

extrapolavam os limites da consanguinidade entremeava-

se se à coabitação e à parentela, incluindo relações rituais 

e de aliança política. (FARIA,1998) 

 

 

Dessa forma, encontramos – atualmente- a contradição 

entre uma mentalidade que as liberta e as direciona a novas 

possibilidades e oportunidades de serem independentes seja no 

social, pessoal, profissional e, ao mesmo tempo, a mentalidade 

que naturaliza o amor materno e a obrigatoriedade   da 

maternagem ao mundo feminino, embora que algumas mulheres 

ricas podem pagar a outras mulheres para cuidarem de seus 

filhos e da casa e seu papel será de acompanhar o executar das 
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atividades e em outro momento mulheres que para 

sobrevivência própria da família terão que trabalhar fora de suas 

casas. 

 

De acordo Com Eni Mesquista: 

 

  [...] o princípio dominante de sua formação é a mancebia, 

a ligação transitória, a poliandria difusa—e essa 

particularidade de organização enfraquece e dissolve o 

poder do pater-familias. Daí o ter a nossa família plebéia, 

em contraste com a família fazendeira, uma estrutura 

instabilíssima. Dessa instabilidade e dessa dissolução da 

autoridade paterna é que provém a maior parte das falhas 

morais do baixo povo dos campos. (SAMARA,1989, pp 7-

35). 

 

Ou seja, Mesquita nos chama atenção para o fato de que a 

construção da instituição chamada casamento, na qual o homem 

é o sujeito principal e que sua formação é proveniente de fatores 

de organização e planejamento da estrutura social baseada no 

patriarcado, ainda que instável, era o modelo padrão a ser 

seguido, tendo o apoio da igreja como aliada nessa legalidade 

familiar. 

Conforme a produção historiográfica já citada acima, no 

Brasil, desde o início da colonização a estrutura da base 

econômica era agrária, latifundiária e escravocrata e que buscou 

construir uma sociedade paternalista, aspecto social que 

assumiu um caráter de vital importância social, política e 

econômica nas relações de poder das classes dominantes.  

Essa família patriarcal era a base desse sistema mais amplo e 

que se constituía a partir da dependência da autoridade do 

homem. 

Já, Para Alcântara Machado, “o instinto de conservação 

e as necessidades de defesa é faziam da família colonial”, “um 

corpo estável e homogêneo”. Analisando as relações 

econômicas e sociais, a família desempenhou um papel 

fundamental principalmente na sociedade colonial. 
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Considerando a monotonia da vida colonial, o retrato traçado por 

Capistrano de Abreu parece oportuno: “pai soturno, mulher 

submissa, filhos aterrados”. O Chefe, o pai, os esposos tinham 

como compromisso preservar a linhagem e honrar a família, 

exercendo autoridade sobre a mulher, filhos e demais 

dependentes sob a área de sua influência. Todo esse controle 

exercia e reforçava a ideia de que a família do tipo patriarcal da 

forma descrita era o que deveria prevalecer “como uma 

instituição monolítica possuindo fins comuns”. 

Mediante essa concepção, a Igreja, o Estado e as 

instituições econômicas e sociais eram afetados e muitas vezes 

controlados pela influência local. É nesse contexto que se 

desenvolve o perfil típico da família brasileira do tipo patriarcal 

com particularidades e tendências conservadoras. Esse modelo 

patriarcal explorado pelos estudiosos Gilberto e Oliveira Viana 

(2000), permanece aceitos e válidos no campo da análise da 

historiografia da sociedade brasileira, no entanto já existem 

contestações quanto a família patriarcal na sociedade brasileira 

como padrão. Numa vasta parentela que se expande 

verticalmente pela miscigenação e horizontalmente pelos 

casamentos da elite branca. Esse modelo de estrutura familiar 

tinha como característica, um chefe que detinha a autoridade 

absoluta, restando a esposa o papel mais restrito e tradicional, 

permanecendo até o século XIX. Salienta que as mulheres, 

depois de casada, passavam do tutelado pai para marido, 

cuidando dos filhos e da casa quanto a um desempenho 

doméstico. A família patriarcal mudou, ao logo dos tempos, 

agregando ou modificando suas características em relação ao 

regional, assumindo sua individualidade, contudo, mesmo que 

consideráveis suas mudanças mais o poder centrado e absoluto 

no masculino predominava. 

Essas realidades do patriarcado foi modificando seu 

perfil, principalmente na mentalidade, decorrente do 

afrouxamento do controle da Igreja e do Estado sobre a mulher. 

É importante atrelar e considerar a economia que equivalia à 

predominância do patriarcado na sociedade brasileira, tendo sua 
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formação e estrutura escravocrata. A articulação social desses 

indivíduos estava ligada ao embranqueamento frente a uma 

legitimidade de cor e pela predominância doa herdeiros 

necessariamente brancos, essa aprovação social e familiar 

dependia também doa interesses econômicos ao participarem 

da partilha de bens, patrimônio ou herança.  

Esse patriarcado situa-se no legítimo e ilegítimo, ou 

melhor, os bastardos num devaneio de conduta do próprio 

machismo enquanto dotado de toda liberdade principalmente a 

sexual e como um ato de afirmação do masculino frente a 

necessidade de se auto afirmar na sociedade, esse ato é um dos 

fatores que fizeram e fazem parte do nosso contexto de povo 

porunga (desejos feitos na língua nativa de um povo), 

enraizamento e estrutura formada através do Estado ditando 

ordens no público e aliciando o privado, ou seja, os bastardos 

estariam no patriarcado ilegítimo, pois não se insere no 

casamento legitimado pela igreja, enquanto os legítimos não 

teriam essa mesma liberdade de expressão, pois estavam 

condicionados à Igreja e ao Estado,  a instituição religiosa para 

coibi os atos e a sexualidade da mulher, convergindo uma 

atuação de domínio e controle através de prole  e imposição da 

submissão e bons modos e o Estado como apoio e controle 

desse modelo, desde o Brasil Colônia essa era uma condição da 

mulher perante a uma sociedade machista e patriarcal.  

Para entender o modelo patriarcal é preciso entender a 

região que se descreve, pois, esses aspectos tem a 

possibilidade de oferecer uma análise adequada aos contextos 

da época.  

A produção historiográfica é rica e instigante regido pelos 

estudos, nos campos da pesquisa seja recente ou do período 

colonial, salientando o conjunto de normas e valores que o 

compõe. É perceptível também mudanças no patriarcado que foi 

alterado ao longo doa tempos como a transformação no conceito 

de família extensa, e nessa proporção a família paulista 

apresenta mudanças e características em sua composição em 

comparação dos séculos XVIII e o XIX, pois utiliza de um 
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conceito genérico como adequado para a representação da 

sociedade como um todo, por isso celibato e concubinato 

conjuntamente, justificaria uma maior incidência de crianças 

ilegítimas. O que de fato fica visível é que legítimos ou ilegítimos 

contribuíram para a exaltação do homem procriador contribuindo 

a sobremaneira para delinear a família existente pela 

legitimidade ou ilegitimidade, além do desconhecimento dos 

métodos de prevenção da gravidez, provocariam alterações no 

índice de natalidade aumentando a proporção de filhos 

ilegítimos ou bastardos, salientando que o legítimo ou ilegítimo 

não vivia na mesma prole, mas era mantida pelo branco 

proprietário. É interessante perceber a aprovação social e o jogo 

de interesse que se propunha a essa estrutura social formadora 

da instituição chamada família e que não constituiu a bigamia, 

pois não havia legitimidade e oficialização para tal pratica social, 

portanto, não havia crime, assim como não havia possibilidade 

para divórcio. É este tipo de  formação familiar que enaltece a 

figura masculina como promissora e promove a sexualidade 

masculina como livre e aceitável, suas relações horizontais e 

verticais atribuídos a prática como um fator da figura da mulher, 

a vários aspectos sociais, políticos, culturais, e que por isso, 

muitas mulher sofreram com a renúncia, desprezo e maus tratos 

praticados por aqueles que deveriam ser seus companheiros, 

essa mulher que foi definida como culpada , ainda que  ingênua, 

que foi silenciada e consumada pelo excesso de poder da Igreja 

e que não lhe atribuía o seu lugar de direto na história. Autoras 

como Saffioti (2015), Federici (2019) e Beauvoir (2016) são 

conhecidas por tratar do tema de gênero, história da mulher, 

machismo e misoginia. Elas traçam os alicerces e os 

fundamentos concretos de uma sociedade patriarcal.   
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2. O CRIME DE BIGAMIA E A ESTRUTURA 

PATRIARCAL NAS CIDADES DE FEIRA DE 

SANTANA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO. 

 

Dialogar com a bibliografia sobre família é essência para 

que entendamos os casos de bigamia na sociedade brasileira. 

Dos três casos analisados, um foi encontrado no CEDOC da 

cidade de Feira de Santana (BA) e os outros dois em dois 

estados de grande destaque nacional (Rio e São Paulo). Sobre 

estes dois últimos, um envolve um casal estrangeiro e que 

residia no Brasil. Recorremos, assim, a estes três processos de 

bigamia para pensarmos as relações de poder foram 

construídas dentro da instituição familiar. 

 Mediante uma primeira análise da documentação, por 

exemplo, constatamos a ausência de punição dos indivíduos 

que cometeram o crime, todos homens. Outro aspecto 

importante a ressaltar é que em um dos casos a bigamia só foi 

descoberta porque o indivíduo é preso por roubo de cavalo e não 

pela  crime de bigamia, com isso percebemos o quanto os 

valores, as permissões e o patriarcado se faziam presente 

naquela época em 1934 ou hábito costumeiro para alguns 

homens, culturalmente aceitável e dificilmente se tornava 

judicializado, e que, mesmo no século XXI, ainda perpassa na 

mentalidade feminina a ideia da aceitação de que os seus 

companheiros tenham outras mulheres, relegando- em alguns 

casos, a sujeição da esposa ao pensamento machista do 

abandono, da separação e existência de mães solos, estas 

últimas tendo que conviver com a maternagem solitária de seus 

filhos, salientado que não há generalização, pois há oposições 

contra esse tipo de relação. 

Com isso traz à tona uma relação do masculino como o 

modelo de controle e construção de uma sociedade, buscando 

através da autoridade que lhe foi delegada a compreensão do 

mundo feminino e seus desafios. 
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A hierarquia dos sexos manifesta-se a ela primeiramente 

na experiência familiar; compreende pouco a pouco que, 

se autoridade do pai não é a que se faz sentir mais 

quotidianamente, é, entretanto, a mais soberana [...] tudo 

contribui para confirmar essa hierarquia aos olhos da 

menina. Sua cultura histórica, literária, as canções, as 

lendas com que a embalam são uma exaltação do 

homem. (BEAUVOIR, 2016, p. 28)  

 

 A mulher, na posição de inferiorizada, sofria diversas 

formas de violência, seja física ou emocional, ou seja, a conduta 

é sempre a mesma de ruptura de sua integridade. Em 

contrapartida, os direitos das mulheres nunca eram pensados, 

mas aos homens eram sempre beneficiados com a lei, 

articulados como uma relação de condição a sua neutralidade e 

silêncio da qual foi obrigada a se reter pelo temor e pela desonra 

que pudesse sofrer em decorrência de se opor a predominância 

do masculino na sociedade. E para justificar o ato utilizam de 

situações para as quais o controle e o domínio seriam o correto 

para que haja uma supremacia do gênero, o masculino. 

Portanto, “A violência, em todas as formas, é parte integrante do 

funcionamento cotidiano da sociedade capitalista – pois é 

apenas por meio de uma mistura de coerção brutal e 

consentimento construído que o sistema consegue se sustentar 

com perfeição”. (FRASER et al, 2019, p. 65) 

 

Seguindo essa linha de pensamento, é perceptível o 

machismo estrutural na sociedade brasileira em que a 

justificativa do ato da violência é atribuída ao cotidiano capitalista 

em que o sistema se sustenta e considera a perfeição, esse 

engessamento está conectado ao princípio do machismo na 

sociedade como dominação da vida pública e privada do 

indivíduo. O machismo na sociedade é interligado a condição 

inerente do homem como supremacia de espaço, conduta e 

lugar muitas vezes negligenciando o papel de importância da 

mulher mediante a relação de controle do público e do privado. 

A autora Miriam Pillar, em “Masculinidades: Uma revisão teórica” 
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(GROSSI, Miriam Pillar,2006), através de abordagens 

conceituais de identidade, honra, violência, paternidade, 

emoções e relações do gênero masculino com o feminino, nos 

ajuda a pensar o binarismo de gênero e, sobretudo, a 

masculinidade como objeto de investigação.  

Para alguns estudiosos a masculinidade parte do 

discurso que a define "o discurso é o instrumento de orientação 

do mundo, mesmo se não é anterior a orientação da diferença 

sexual”, segundo Joan Scott (SCOTT,2008). Para estes 

pesquisadores do discurso, a linguagem, os discursos têm o 

papel de grande importância na construção da identidade e do 

gênero. 

Já para as teorias estruturistas, o gênero deverás ter o 

oposto, masculino e o feminino como um reconhecimento, ainda 

que haja pessoas idênticas, a produção do seu eu, de 

identificação será único, constituído através de um corpo 

biológico para os pensar sexualmente no mesmo padrão 

estipulado ou direcionado pela Igreja e pelo Estado. Para eles, a 

reflexão da mudança de sexo é atribuída apenas ao quesito 

biológico descartando as esferas culturais para a construção da 

identidade do indivíduo.  As teorias pós-modernas, entretanto, 

acreditam que essas mudanças são inerentes ao processo e que 

a ajuda da tecnologia produz a mudança de gênero.  

A Construção discursiva da masculinidade é atribuída 

mediante a origem que a constituía. No Brasil, ser do gênero 

masculino é ser ativo, no sentido sexual, aquele que penetra, 

“come” e nesse aspecto não apenas mulheres, mas outros 

homens, como uma amostra grátis de ser homem. Já na 

Inglaterra e EUA essa relação é atribuída a relações com o 

feminino. Na cultura anglio-saxã dois homens em uma relação 

são homossexuais, em que o sexo anal foi um referencial para 

os papeis sexuais numa relação entre homens, enquanto no 

Brasil uma forma de considerar-se homem é através da 

penetração. Para o antropólogo Roberto Matta (MATTA, 

Roberto, 2001), as nádegas é o oficio de indicio de um homem 

passivo ou ativo através de sua aceitação ou negação do ato, 
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atribuídos desde a infância a um grau de agressividade e 

naturalizando como hiperatividade por parte dos meninos não 

repelidos de tal ato como normativa de construção do masculino.  

A autora Miriam Pillar (GROSSI, 2006) ainda traz a 

concepção de analise através da problemática “É a atividade que 

faz o masculino, Como apropriação de seus atos e ações e 

notório esse proposito em vastas ideologias da construção do 

masculino como algumas tribos que originam, rituais com ato 

violência sexual através do estrupo. Portanto, o corpo é a 

simbologia e suporte de gênero e suas diferenças, sendo assim 

como Pierre Clatres mostra em seu livro “A Sociedade contra o 

Estado” (CLATRES, 1934-1977) que a violência corporal nos 

atos de iniciação tem o poder de igualar todos os membros da 

sociedade, a circuncisão nas culturas islâmicas e judaica tem 

função de marcar a masculinidade no corpo através do órgão, já 

Françoise vai dizer na cultura africana a circuncisão é feita para 

tirar a marca do feminino do corpo do menino.  

Assim, a partir do pressuposto de que  o masculino é 

dominante desde o Brasil Colônia, é perceptível observar como 

a bigamia era aceitável e não permitida, pois já era crime, 

mediante a tal análise historiográfica percebemos as omissões 

e protelações quanto ao ato originado, ainda que abominado por 

muitas mulheres, mas forçadamente naturalizando a condição 

do homem possuir duas ou mais mulheres como uma ação de 

afirmação do gênero masculino, e provenientemente disso, se 

formou na sociedade brasileira a construção de famílias com 

descendentes legítimos e ilegítimos.  

Na realidade, são vastas as possibilidades familiares 

existentes no período entre 1930-1960 afinal categoricamente 

vivia a constituição de 1934, em que não se legitimava o divórcio 

e que mantinha a mulher na situação de submissão e controle.  

Apesar do voto direto livre para as mulheres, ainda assim 

conotava uma espécie de atrofiamento e engessamento das 

hierarquias de gênero, quando em comparação com a 

contemporaneidade, salientando a realidade de violência que 

muitas mulheres viviam e vivem com seus maridos, como uma 
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espécie de punição, como se fosse seu senhor. O machismo na 

sociedade brasileira foi instaurado com a dominação do homem 

sobre o “sexo frágil”, dentro de um contexto em que a mulher era 

projetada para ser esposa, mãe, filha e não a mulher bem 

resolvida, inteligente e independente e essas relações condizem 

mediante a busca pela mulher ideal, uma mulher submissa.  

Afinal, mulheres fortes não combinam com homens fracos, por 

muitos séculos a mulher foi instruída, direcionada e 

categoricamente menosprezada do seu lugar e competência, 

entretanto, como os movimentos feministas ocorreram 

mudanças significativas no campo das mentalidades e também 

no campo social.  Porém, como diz o próprio Marx Weber, “a 

mentalidade é secular”, isso significa que temos muito a evoluir, 

apesar de estarmos no caminho certo na concepção de que 

lugar de mulher é onde ela quiser. Discorrer sobre o machismo 

é simples e complexo ao mesmo tempo, uma vez que exige uma 

análise da sociedade, da identificação e do lugar que se fala. 

 

[...] a presença ativa do machismo compromete 

negativamente o resultado das lutas pela democracia, 

pois se alcança, no máximo, uma democracia pela 

metade. Nesta democracia coxa, ainda que o saldo 

negativo seja maior para as mulheres, também os homens 

continuarão a ter sua personalidade amputada. E vale a 

pena atentar para este fenômeno. (SAFIOTTI,1987, P.24) 

 

É notório a abordagem de que o machismo não escolhe o gênero 

e sim a fragilidade, a violência e a humilhação como fatores que 

exaltam tal ato para fomentar o masculino, ainda que destrua 

vidas, seja de homens ou de mulheres. A personalidade atribui 

ou desmistifica o machismo na sociedade, visto que não é aceito 

qualquer direcionamento. E num mundo categoricamente e 

majoritariamente do machismo estruturado a relação do capital 

também se faz presente, pois a igualdade é uma ideologia, ainda 

que engatinhamos e traçamos os primeiros passos para essa 

evolução. De acordo com Carvalho: 
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[...] as revoltas sociais em favor da igualdade social, a 

discriminação sexual da mulher deveria desaparecer, já 

que homens e mulheres se encontravam cada vez mais 

unidos por um determinado modelo de sociedade”. 

Porém, mesmo com vários anos de lutas feministas – 

além da evolução nas condições de vida de muitas 

mulheres (embora ainda há de se melhorar muito), “[...] é 

evidente que o seu acesso a posições de liderança ou de 

poder nas inúmeras organizações de diferentes domínios 

ainda não é um fato e a possibilidade de mudança nesse 

sentido, pouco segura. (NOGUEIRA, 2006, p. 57) 

 

Para entendermos melhor o crime de bigamia, é 

importante estudarmos a Buscando e a Constituição de 1988 e 

a sua ideia de que que a igualdade é para todos perante a lei e, 

em verdade, os limites desse argumento, pois as leis deveriam 

ter as mesmas condições para o homem, tanto quando para a 

mulher, no entanto, a lei preza a escrita, enquanto a sociedade 

vivencia. No Brasil, por exemplo, a Constituição da República 

Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) afirma que homens e 

mulheres devem ser tratados/as de maneira igual, isso pode ser 

verificado por meio do seguinte texto: 

Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação (BRASIL, 1988, art. 3, grifos 

do autor e da autora). 
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No quarto parágrafo da Constituição de 1988 é anunciado que 

os direitos e deveres são para todos independente de suas 

características e classe social, todavia a sociedade não segue 

esse padrão. 

 

[...] o modelo hierárquico, mas de sexo único, certamente 

interpretava o corpo feminino como uma versão inferior e 

invertida do masculino”, porém, apesar disso, a sociedade 

daquela época “[...] enfatizava, não obstante, a 

importância do papel do feminino no prazer sexual, 

especialmente no processo da reprodução.  (WEEKS, 

2001, p. 57)   

 

Mediante a construção do masculino como elemento da 

longa duração é possível analisar a naturalização decorrente do 

masculino da sociedade brasileira, regada de pudores e deveres 

direcionados a uma vida privada e restrita à mulher: 

 

 

[...] a concepção do masculino como sujeito da 

sexualidade e o feminino como seu objeto é um valor de 

longa duração da cultura ocidental. Na visão arraigada no 

patriarcalismo, o masculino é ritualizado como o lugar da 

ação, da decisão, da chefia da rede de relações familiares 

e da paternidade como sinônimo de provimento material: 

é o “impensado” e o “naturalizado” dos valores tradicionais 

de gênero. (MINAYO, 2005, p.152) 

 

 

Essas mulheres estavam sempre condicionadas ao lugar que o 

masculino lhe pusera, desde de crianças instruídas aos 

trabalhos da casa e o gosto por bonecas e casinhas como 

método e ação futura para a vida familiar dessas meninas, 
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sometendo com naturalidade o padrão social estipulado na 

sociedade brasileira desde o período colonial. Daniela Auad 

descreve esse processo: 

 

[...] nessa divisão, as meninas e mulheres são as 

obedientes, cuidadoras, que trabalham duro e asseguram 

a ordem, sem jamais subvertê-la. Não é preciso pensar 

muito para saber que tal expectativa em relação às 

mulheres e meninas pode causar um tédio atroz, além de 

ser irreal, pois muitas mulheres não a seguem. Outras as 

seguem e, não raro, são infelizes por jamais saberem, por 

exemplo, quais são suas próprias necessidades e seus 

desejos. (AUAD, 2012, p. 35).  

 

Ambas as citações denotam a construção do masculino como 

forma de controle e submissão da mulher na sociedade, ainda 

que haja expectativas de mudanças à síntese empregada está 

alinhada ao efeito de tratamento de inferioridade para com a 

mulher, sendo assim inibindo seus desejos e necessidades. 

Mais o que realmente é o masculino e o feminino enquanto seu 

papel na sociedade a que o define? Na construção da sociedade 

brasileira os papeis do masculino e do feminino são muito bem 

definidas pela relação de gênero, pois desde o ventre da  sua 

mãe a definição é periodicamente acentuada enquanto o sexo 

definido, homem ou mulher, a escolha das cores do enxoval, os 

brinquedos, objetos e instrumentos atrelados a questão do 

biológico, sendo assim o masculino e o feminino ocupam desde 

sua formação seu lugar de identificação na sociedade que a 

define através das características que são impostas. Esses 

papeis ao decorrer do tempo se insere na família, na escola, nas 

relações sociais e principalmente nas relações da sexualidade e 

casamento porque fica notório as posições que ocupam e suas 

particularidades que tem a prezar, o homem no público e a 

mulher no privado, desde o Brasil colônia essas relações eram 

impostas pela Igreja e pelo Estado, julgando ser os padrões 
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corretos a serem reproduzidos, o que de fato, pela mentalidade 

ser secular essa reprodução se fez presente entre as décadas 

de estudos 1930 a 1960, através das imposições e controle 

realizadas pelo masculino sobre o feminino. 

 Joan Scott (SCOTT, 1995) define o gênero como um 

instrumento primário de conceber o poder nas mais diversas 

sociedades, as categorias do masculino e do feminino perpassa 

a produção simbólica e da linguagem sendo absorvidas por 

instituições e doutrinas que tendem a naturalizar o binarismo. 

Judith Butler vai além das críticas apresentadas por Scott quanto 

à desnaturalização das categorias, ao avaliar juridicamente a 

construção e exclusão do sujeito quanto ao seu gênero, em sua 

totalidade a “mulher”, não possuindo assim sua identidade 

comum na história. Partindo dessa premissa, as estruturas 

jurídicas contemporâneas engessam, naturalizam e imobilizam 

os corpos femininos, e cuja analise é fruto da referência da obra 

de Thomas Laqueur sobre a representação dos corpos e dos 

sexos, em que sua ideia é concreta e especifica dentro e fora do 

corpo que opunha a masculina ao feminino, “ser homem ou 

mulher era manter uma posição social assumir um papel cultural 

e não pertencer organicamente a um sexo ou ao outro”.  

 Com base nos discursos de gênero é possível analisar o 

lugar restrito, desclassificado e silencioso que as mulheres 

ocupavam e que muitas das ações do masculino são 

provenientes e atuantes pela posição que ocupam de dominador 

sobre o dominado e mediante ao controle do privado e público e 

as articulações religiosas contribuíram para a construção do 

masculino, aliado ao patriarcado como um título, um troféu 

direcionado ao homem desde o período colonial. Assim, também 

as representações da virilidade no período moderno ligados a 

um ideal de moderação, de controle do masculino sobre seu 

próprio corpo e sobre o feminino. O homem “não pode dar-se ao 

luxo de ser seduzido por uma mulher. Aquele que aceita as 

iniciativas de uma mulher corre o risco de perder a virilidade. 

Desse modo era intencional a condição do homem relacionado 
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ao feminino pela sexualidade e não por afeto, porque este último 

direciona ao monogamíssimo enquanto o primeiro a busca pelo 

prazer sexual. E é essa a construção da condição da bigamia, 

acentuando a pratica da busca pelo prazer a coisa de homem, o 

homem pode tudo, numa relação de afirmação do masculino 

atrelado a fatores e elementos que naturalizam a liberdade do 

masculino como permitido por todos na sociedade.  

Principalmente a liberdade sexual, pois exalta a condição de ser 

homem perante a sociedade brasileira. Mais o que o patriarcado 

e o machismo têm haver com a bigamia, na verdade a 

historiografia faz uma conexão para entender como as relações 

desde o período colonial inferem no processo crime de bigamia, 

atrelados a fatores e elementos sociais que o constituem, o 

crime encontra-se no código penal, no artigo 235, sob: 

Contrair alguém, sendo casado, novo casamento: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos. 

§ 1º - Aquele que, não sendo casado, contrai 

casamento com pessoa casada, conhecendo essa 

circunstância, é punido com reclusão ou detenção, 

de um a três anos. 

§ 2º - Anulado por qualquer motivo o primeiro 

casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, 

considera-se inexistente o crime. 

O Código Civil pátrio também preconiza tal 

impedimento, o inciso IV do artigo 1.521 certifica 

que: 

Art. 1.521 Não podem casar: 

(...) 

VI - as pessoas casadas.  

(BRASIL. Código Penal. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del2848co
mpilado.htm>. Acesso em: 10 de ago. de 2016). 

 

O processo de habilitação para o casamento encontra-se no 

artigo 1.525 do Código Civil, vejamos: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


40  

  

   
 

“Art. 1.525. O requerimento de habilitação para o casamento 

será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a 

seu pedido, por procurador, e deve ser instruído” 

“O delito de bigamia exige falsidade precedente em que 

se declara como solteiro, viúvo ou divorciado, não se cumprindo 

conforme o anunciado perante juízo não pode subsistir a figura 

delitiva da falsidade ideológica em razão do princípio de 

consunção”. (SIQUEIRA, 2013). Sendo assim, equiparado ao 

crime de casasse sendo já outrora casado(a) em relação ao ato 

de engano perante a justiça, o que de fato abordamos são os 

crimes acometidos em 1930 a 1960 na sociedade brasileira e 

que pelo fato do patriarcado e o machismo estrutura ser 

“natural”, mesmo constando na constituição como crime, é 

possível notar também o descaso em razão as analise do crime 

cometido ou ainda o desfecho posterior a descoberta do crime, 

na sua maioria indiciados, arquivados ou ainda quando ocorre a 

prisão não é pelo crime de bigamia. A bigamia consiste no ato 

de contrair matrimonio sem desvincular do casamento anterior, 

que é diferente da poligamia que há o consentimento de uma ou 

mais pessoas envolvidas na relação, salientando que a bigamia 

é uma pratica criminosa, enquanto que a poligamia é a pratica 

consentida, mas não pela sociedade brasileira. Segundo Isabel 

Drumond: “A bigamia era vista pela igreja não como uma 

heresia, mas como ato semelhante aos diversos tipos de 

proposições. Era combatida pelas autoridades religiosas através 

das visitas pastorais, da confissão e dos próprios mecanismos 

do Santo Ofício” (BRAGA, Isabel Mendes Drumond, 2004, p. 

302). 

A Igreja era a instituição que tinha um papel de grande 

importância no controle tanto da sexualidade da mulher quanto 

o controle para não houvesse a bigamia, pois, o casamento era 

a essência formadora de princípios da sociedade brasileira. 

Assim, a possibilidade de que houvesse deslizes eram 

pequenas ou ao menos era o que se esperava, os ilegítimos ou 

bastardos estavam presentes para anunciar o contrário. Desta 
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forma, a cultura cristã reforçava a monogamia e que só poderia 

casar-se novamente com o falecimento do cônjuge, a partir do 

princípio do juramento “até que a morte os separe”, lembrando 

que a instituição casamento tinha como oficio a consumação de 

dois corpos em um só e que a partir destes a procriação 

seguindo o princípio instituído em que a mulher se insere com 

predominância de ser mãe, esposa e cuidadora dos filhos e da 

casa e perpetuando assim a espécie e a linhagem que era a 

principal conduta de relação social, político e econômica, até 

porque a maioria dos casamentos era uma relação de 

conveniências e interesses, até pelo menos a consolidação do 

amor romântico no ocidente. Este, no período em que nos 

debruçamos para estudo, está devidamente consolidado nas 

mentalidades de homens e mulheres brasileiros. Dias discorre 

sobre o crime de bigamia: “A redação desse crime é bastante 

simples e clara. Temos um dispositivo que retrata uma posição 

do nosso Estado pela opção do estado matrimonial 

monogâmico. Assim, o objetivo desse tipo penal é proteger o 

casamento”. (DIAS,  2010). 

Em relação ao matrimonio, havia uma serie de interesses 

para o monogâmico, tanto porque a partilha de bens era um dos 

fundamentos a ser zelado pelo estado em caráter de economia 

subsistência da sociedade, inserida também no princípio da 

moral e dos bons costumes cabíveis a Igreja e, por outro lado, a 

relação à herança dos filhos sem que houvesse a partilha entre 

os bastardos. Dessa forma, o legislador adere perante o Direito 

Penal como promissor e protetor do casamento monogâmico. 

Esse argumento fica claro na Constituição Federal, art:226: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. 

 § 1º O casamento é civil e gratuito a celebração.  

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos 

termos da lei.  

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a 
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mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

sua conversão em casamento.  

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. 

 § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 

pela mulher.  

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio  

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, 

competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte 

de instituições oficiais ou privadas. 

 § 8º O Estado assegurará a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de 

suas relações 

 

 

Perante o artigo 235, a palavra “contrair”, conceitua oficializar o 

casamento já sendo casado e ainda assim em juízo concluir o 

ato, tal penal não indicia a união estável, uma vez que a mesma 

não se possessa nos autos de proibição por crime na 

Constituição, sendo assim ainda que constitua vinculo 

equivalente ao casamento, mas não é crime. De acordo com 

Montalvão: 

É permitido no Direito Penal tudo aquilo que não for 

expressamente proibido. Logo, quando o legislador quer 

proibir o faz de modo limpidamente descrito para que o 

agente, de antemão, conheça as consequências dos seus 

atos. Portanto, se não há vedação expressa daquela 
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conduta é porque o legislador não o quis. E se assim 

ocorre, o Direito Penal não intervém, pois, a sua 

interferência deve ser mínima e fragmentada, sempre 

verificando o princípio da Adequação Social que limita a 

abrangência do tipo penal. Pelo exposto, a analogia – que 

é simples forma de integração – não pode ser utilizada à 

revelia da legalidade. Daí, porque, aquelas na espécie in 

malam partem não encontra guarida em nosso 

ordenamento jurídico. (MONTALVÃO, 2009, p.07) 

 

 

Diferentemente da separação judicial que só ocorre com o 

divórcio, antes disso o indivíduo tem vínculo judicialmente e caso 

venha cassar-se novamente estará cometendo crime de 

bigamia, porque não houve o divórcio. “Então, se a pessoa está 

separada judicialmente ou separada de fato, mas ainda não 

desfez o vínculo do casamento ela não pode contrair novo 

casamento, se o fizer haverá o crime de bigamia” (SILVA, 2015). 

No entanto, no que tange o casamento religioso tão 

somente não configura crime de bigamia, pois não foi oficializado 

perante Direito Civil, salvo se for casamento com previsão em lei 

que produz valor religioso com efeito civil ou conjunto. Inseridos 

nesse processo há os sujeitos passivos ou vítimas, todas 

mulheres, e que descobrem a vida dupla de seus maridos. A 

consumação do crime é atuada em meios ao recolhimento de 

provas judiciais para, a partir daí, direcionar as partes envolvidas 

e assim as providencias cabíveis. Segundo Francisco Silva: 

Consumação: Estamos diante de um crime instantâneo de 

efeitos permanentes. Dá-se a consumação no momento 

em que o segundo casamento é celebrado, ou seja, com 

o consentimento formal dos nubentes. A lavratura do 

assento no livro de registro (CC, art. 1.536) constitui mera 

formalidade legal, a qual serve como meio de prova da 

celebração do matrimônio. (SILVA, 2015). 
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Admite-se até o enunciado do casamento, mas não há 

garantias da consumação, visto que se inicia como uma 

celebração, conduto nas formalidades não consumará. Noronha 

declara que até o momento que antecede a consumação do 

casamento, não há o crime, pois somente ocorre quando 

oficializado civilmente: 

 

até a consumação, os atos são preparatórios ou 

executivos, que se iniciam com o ato da celebração. 

Principiado este e até que haja o pronunciamento da 

vontade dos contraentes, está-se em fase de execução, 

podendo o agente ser interrompido por motivos estranhos 

à sua vontade, como se antes de antes de responder ao 

declarante é obstado por outrem, que exibe a sua certidão 

de casamento. (NORONHA,1995, p. 305) 

 

 

É importante resultar que o crime de bigamia pressupõe 

outro crime, crime de falsidade ideológica que consta no artigo 

299 do Código Penal, pois ao se casar a pessoa se declara 

perante juízo o que não é verídico se habilitando falsamente para 

a formalização que no caso é o casamento. Assim, falsidade 

documental e bigamia segundo o STJ: 

 

 ‘1. O delito de bigamia exige para se consumar a 

precedente falsidade, isto é, a declaração falsa, no 

processo preliminar de habilitação do segundo 

casamento, de que inexiste impedimento legal. 2. 

Constituindo-se a falsidade ideológica (crime-meio) etapa 

da realização da prática do crime de bigamia (crime-fim), 

não há concurso do crime entre estes delitos. 3. Assim, 

declarada anteriormente a atipicidade da conduta do 

crime de bigamia pela Corte de origem, não há como, na 

espécie, subsistir a figura delitiva da falsidade ideológica, 

em razão do princípio da consunção. 4. Ordem concedida 
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para determinar a extensão dos efeitos quanto ao 

trancamento da ação penal do crime de bigamia, 

anteriormente deferido pelo Tribunal a quo, à figura 

delitiva precedente da falsidade ideológica’ (STJ, HC 

39583/MS, 5ª T., Rel. Min. Laurita Vaz, j. 8-3-2005, DJ 11-

4-2005, p. 346) (SILVA, 2015). 

 

 

Sendo assim, é proveniente de responder não somente 

pelo crime de bigamia, mas atrelado a este um outro crime 

inserido na ação do indivíduo que cometeu. Mediante a tal ato o 

crime de bigamia só é legitimado e consumado se o indivíduo 

casado contrair um novo matrimônio, salientando que a situação 

de bigamia pode durar anos ou até uma vida inteira, 

principalmente nas décadas de 30 e 60, período em que a falta 

de informatização revigorava por mais tempo está pratica 

costumeira e criminosa. Entretanto, hoje em dia com a 

comunicação fluente entre os cartórios, essa possibilidade é 

dificultada, pois assim que o indivíduo da entrada no casório, o 

cartório de seu nascimento é sinalizado para que não ocorra o 

ato. No período entre 1930 a 1960 a lei que legislava estava 

contida no parágrafo 1ª, em que havia a punição com reclusão 

ou detenção, de um a três anos, todavia no parágrafo 2ª se 

porventura houvesse anulação por qualquer motivo, o primeiro 

ou o outro, não considerava crime de bigamia.  Apesar disso, há 

existência de registros que não foram digitalizados e, com isso, 

dão margem a brechas na justiça e com essa falta de 

organização dos cartórios pode ser que ocorra o crime de 

bigamia. É necessário também entender o prazo de 

constatação, pois com doze anos ele é prescrito, e como já 

abordado a bigamia na maioria das vezes leva anos para ser 

descoberta pela vítima, por isso a uma contagem do prazo 

prescricional que seria a partir a chegada as autoridades 

públicas: Como dispõe o artigo 111, inciso IV do Código Penal, 

estão elencados os termos iniciais dos prazos prescricionais: 

“art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença 

final, começa a correr: IV - nos de bigamia e nos de falsificação 
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ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que 

o fato se tornou conhecido” (BRASIL, 1940). Ou seja: com base 

no artigo 111 a contagem é a partir o descobrimento da 

irregularidade de casamentos distintos e assim não perdendo o 

prazo de constatação de direitos legais. Há também situações 

de anulação de um dos casamentos descaracteriza o crime de 

bigamia, elencando algumas das situações que ocorre com base 

no artigo 1.521 do Código civil tornando o casamento nulo ou 

não podem se casar: 

Art. 1.521. Não podem casar: 

 I - os ascendentes com os descendentes, seja o 

parentesco natural ou civil;  

 II - os afins em linha reta;  

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o 

adotado com quem o foi do adotante;  

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais 

colaterais, até o terceiro grau inclusive; 

 V - o adotado com o filho do adotante;  

VI - as pessoas casadas;  

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por 

homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu 

consorte. 

 

E, ainda, situações do artigo 1.550 de anulabilidade 

no mesmo Código: 

 

Art. 1.550. É anulável o casamento: I - de quem não 

completou a idade mínima para casar;  

II - do menor em idade núbil, quando não autorizado 

por seu representante legal;  
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III - por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 

a 1.558;  

IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo 

inequívoco, o consentimento;  

V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro 

contraente soubesse da revogação do mandato, e 

não sobrevindo coabitação entre os cônjuges;  

VI - por incompetência da autoridade celebrante.  

§ 1o . Equipara-se à revogação a invalidade do 

mandato judicialmente decretada. 

 § 2 o A pessoa com deficiência mental ou intelectual 

em idade núbia poderá contrair matrimônio, 

expressando sua vontade diretamente ou por meio 

de seu responsável ou curador 

 

 

Analisando o Código Civil é possível verificar as nulidade 

e anulabilidade com base na lei e em seus artigos do casamento, 

o que de fato devemos observar é que caso o casamento seja 

nulo ou anulado não corresponde a crime de bigamia. É 

importante lembra que a família é fruto da sociedade, portanto, 

uma criação social, que precisa estar inserida nos moldes o 

Estado e das instituições quem pertencem, seguindo os padrões 

jurídicos. “o conceito de família é, antes de tudo, biológico e 

social”. (ASSUNÇÃO, Magaly de Castro Macedo; SILVA, 

Alexandre Assunção, 2012, P.02). Como a família corresponde 

ao que se deve zelar e proteger, como se deve relacionar a 

vivência com a infidelidade, visto que não maioria as vítimas 

envolvidas não estão cientes que estão envoltas em um triangulo 

amoroso e criminoso. Enquanto instituição que deve zelar, cabe 

a justiça: 

proteção jurídica da família, na medida em que se 

privilegia a relação coexistência concreta de seus 

componentes em detrimento da tutela de um ente abstrato 

e transpessoal. As causas desse fenômeno não residem, 
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como é obvio simplesmente em uma vontade do 

legislador, mas, sim, na concreta mudança ocorrida no 

âmbito das funções e da estrutura da família ao longo do 

século XX. (PIANOVSKI, 2005, p. 05) 

 

E, levando em consideração dos princípios contidos no 

artigo 1.566 do Código Civil sobre o papel da fidelidade que 

planteia no enlace são:“São deveres de ambos os cônjuges: I - 

fidelidade recíproca; II - vida em comum, no domicílio conjugal; 

III - mútua assistência; IV - sustento, guarda e educação dos 

filhos; V - respeito e consideração mútuos”. Por isso, não 

havendo legalidade desses princípios ligados a lei está sendo 

violados os direitos de uma ou mais parte inseridas no processo 

em questão a ser analisado, salientando que algum caso cabe 

recurso de danos morais ao indivíduo que se sentir prejudicado. 

Portanto fica claro que não se trata de uma imposição do Estado 

a permanência do monogenismo e sim prezando pelas relações 

afetivas que tange a fidelidade reciproca contida no artigo 1.566 

do Código Civil, todavia toda lei tem suas brechas e 

consequentemente o patriarcado se insere legitimando o papel 

do Estado e da Igreja, pois é o que lhe convém, controle da 

sociedade e da sexualidade da mulher sucessivamente: “o 

princípio da monogamia, embora funcione como um ponto-

chave das conexões morais, não é uma regra moral, nem 

moralista. É um princípio jurídico organizador das relações 

conjugais”. (PEREIRA, Rodrigo da Cunha, 2006, p. 848) 

O poliamor também admite a relação de fidelidade entre 

seus membros, seguindo o art:1.566, reafirmando uma vontade 

própria, todavia esse movimento surge nos Estados Unidos no 

ano de 1980 como cita: Gagliano (2009, p. 444) afirma que o 

poliamor “por mais que não seja o padrão comportamental da 

nossa vida afetiva, trata-se de uma realidade existente, e que 

culmina por mitigar, pela atuação da vontade dos próprios atores 

da relação, o dever de fidelidade” 
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Os princípios da dignidade da pessoa humana são baseados na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, tal base é na 

Constituição Federal brasileira: 

 

[...] pessoa humana, pela condição natural de ser, com 

sua inteligência e possibilidade de exercício de sua 

liberdade, se destaca na natureza e diferencia do ser 

irracional. Estas características expressam um valor e 

fazem do homem não mais um mero existir, pois este 

domínio sobre a própria vida, sua superação, é a raiz da 

dignidade humana. Assim, toda pessoa humana, pelo 

simples fato de existir, independentemente de sua 

situação social, traz na sua superioridade racional a 

dignidade de todo ser. (CAMARGO, 1994, p.27). 

 

Assim sendo fico explicito que a dignidade é condição para 

todos, limitada e ilimitada desde que não fere a de terceiros. 

Então ao tratarmos o crime de bigamia no contexto de dignidade 

houve má-fé por parte de um dos dois casamentos, a exposição 

para a sociedade em caráter de infidelidade e exposição da 

imagem da própria nos termos jurídicos de reparação, que neste 

caso não tem como ser reparado, visto que feriu a moral do 

indivíduo, lhe submetendo a desonra. Para complementar o 

autor Norberto Bobbio (2004, p. 16) salienta que “o problema 

grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não 

era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los”. 

Com isso fica uma lacuna entre as relações do que é 

fundamentado e o que de fato é para ser protegido, ainda que, 

execute no outro o desconforto do ato perante a recusa ou 

solicitação dos direitos que lhes cabe, portanto que se deve levar 

em consideração é mediante a lei que o ampara, mesmo que 

não na sua totalidade, mas é o que equivale para justificar. E 

legitimando o ato quando o cônjuge tem uma relação 

extraconjugal ele deixa de proteger a família, que à base de 
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formação da sociedade e que consta na Constituição Federal e 

ferindo a dignidade humana. A legalidade do ato está 

diretamente entre a pratica de conduta e a previsão legal: 

 

[...] as normas penais incriminadoras não são proibitivas, 

mas descritivas; portanto, quem pratica um crime, não age 

contra a lei, mas de acordo com esta, pois os delitos 

encontram-se pormenorizadamente descritos em 

modelos legais, chamados de tipos. Cabe, portanto, à lei 

a tarefa de definir e não proibir o crime (“não há crime sem 

lei anterior que o defina”), propiciando ao agente prévio e 

integral conhecimento das consequências penais da 

prática delituosa e evitando, assim, qualquer invasão 

arbitrária em seu direito de liberdade. (CAPEZ, 2007, p. 

40). 

 

 

Importante ressaltar que o Direito busca tutelar, o bem mais 

valioso, a vida em sociedade, mediante a isso compreendemos 

que as legalidades se atribuem para que se concretizem 

conforme o que está na lei, ainda que haja brechas, ainda sim, 

buscando o bem comum de todos. 

Após a promulgação da Constituição Cidadã, a estrutura 

e conceito de família vem se modificando principalmente nos 

contextos sociais atuais, o Direito vem buscando meio de se 

adaptar à nova conjunturas da sociedade, atentando-se as 

necessidades ainda que mais básicas, afim de atuar de forma 

mais precisa e contundente de acordo a lei. A Carta Magna 

inaugurou os mais diversos princípios do sujeito interinos na 

proteção da família, ainda que haja um novo formato, tendo 

como base a dignidade da pessoa humana. Com isso a 

Constituição Federal passou alcançar e proteger várias 

constituições familiares, essas modificações implicou em 

analisar o crime de bigamia na esfera civil a que se aplica sem 

necessidade de inserir  a penal, porém essa reflexão é em 



51  

  

   
 

caráter de compreensão da moldura de uma nova sociedade 

constituída e modificada ao longo do tempo, estabelecendo 

valores, princípios, mas também analisando e verificando suas 

mudanças para que haja legalidade e fundamentos de suas 

implicações, sancionando  o que se pressupõe como errado ou 

certo. 

Ao realizar a analises dos casos da bigamia do qual 

direciona meu trabalho é possível observar a estrutura da 

sociedade de 1930-1960 e suas fragilidades, bem como suas 

relações com a igreja, com o Estado e principalmente com a 

mulher, que acaba retratando dentro do seu contexto não 

somente a problemática de um processo crime, mas a conduta 

e condição desta mulher como elemento da sociedade e que a 

partir dela é possível visualizar a mentalidade daquela época e 

suas bases sociais, econômicas, políticas e religiosas, todavia 

alinhadas numa proposito único conter a sexualidade e o desejo 

da mulher para que o dominador se exalte sobre o dominado. 

No recolhimento das fontes temos três casos de bigamia, o 

primeiro centralizado na Bahia, mais precisamente em 

Tanquinho de Feira, cerca de 28,6 km da cidade de Feira de 

Santana, que se encontra no CEDOC da Universidade Estadual 

de Feira de Santana, para pesquisa. Neste processo, 

encontramos o caso do réu Raimundo Santa Barbara ou 

Raimundo Salvo Barbosa, sobrenome dos quais o mesmo 

utilizou no contexto da bigamia, brasileiro, casado, sem 

profissão definida, residente em Tanquinho, Distrito deste 

município (Fazenda S. Domingos), conforme documento: 

      “Edital de Citação 

 O Doutor João de Almeida Bitlhões, juiz de Direito 

da Comarca da Vara de Crimes de Feira de   

Santana e seu termo na forma da lei, etc. 

Faz saber a todos quanto ao presente edital virem 

que, por parte do Dr. Representante da 1 Promotoria 

Pública desta Comarca foi oferecida a denúncia do 

teor seguinte: Exmosnr. Juiz de Direito da Vara de 
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Crime: O 1 Promotor Público desta Comarca no uso 

de suas atribuições, denuncia de Raimundo Santa 

Barbara ou Raimundo Salvo Barbosa, brasileiro, 

casado, sem profissão definida, residente e 

domiciliado atualmente em Tanquinho, Distrito deste 

município (Fazenda S. Domingos), como incurso nas 

penas do artigo 235 do Código Penal Brasileiro, pelo 

fato seguinte: o acusado no dia 27 de março de 1947 

realizou seu casamento com a senhorinha Aurelice 

Leite de Souza, no Distrito de Bomfim de Feira. 

Desta união nasceram três filhos, estando a senhora 

Aurelice atualmente grávida do quarto filho. Nesse 

período, o denunciado deu provas do péssimo 

procedimento, principalmente quando foi residir em 

Serra Preta, município de Ipirá. Certa ocasião foi 

preso pelo subdelegado de Anguera, o sr Avelino 

Mercês de Oliveira, porque furtara dois bois. Porém 

o pior estava por se realizar. No dia 18 de setembro 

do corrente ano, no distrito de Tanquinho, o acusado 

usando o segundo nome que se acha na denúncia, 

se casou com a senhorita Aurelice Moreira Caribé. O 

Sr. Lucio L. Leite que é cunho e compadre do 

acusado instigando o caso constatou o crime quando 

deu por falta de um de um cavalo de propriedade de 

Dona Maria Vieira Leite, foi procurar o denunciado 

que estava na pose deste animal. Ora o caso é um 

dos que merece o devido pronunciamento da justiça 

porque fere as instituições e a moral da família. O 

acusado demonstra ser um indivíduo perigoso para 

a sociedade e consta que deseja fugir do distrito de 

culpa, conforme faz certo a palavra do inspetor de 

Serra Preta e subdelegado daquela vila o sr. Durval 

Pires de Cerqueira. Assim seria de bom aviso que 

fosse decretada a prisão preventiva do acusado”. 

(Edital de citação do processo crime da Comarca de 

Feira de Santana, Bahia). 
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O que de fato ocorre com este edital é um convite ao acusado 

de se apresentar para ser interrogado por 15 dias, mediante as 

denúncias a ele direcionadas como um indivíduo perigoso para 

a sociedade mediante aos atos originados de furto e roubo pelo 

Código Penal Artigo 155 e 157, afim de analisar conforme os 

testemunhos, publicado no Diário Oficial do Estado em 21 de 

novembro de 1958.  

O caso de Raimundo Barbosa nos remete ao crime 

sintetizado da falsidade ideológica contido no artigo do Código 

Civil. Entretanto, Raimundo é preso não pela bigamia e, sim, 

pelo roubo de animais, o mesmo é preso na cidade de Xique-

Xique e conduzido a Feira de Santana. Este fato denota a 

importância que a nossa sociedade, de caráter capitalista, 

imprime a crime contra a propriedade, se sobressaindo aos 

demais crimes. Raimundo era lavrador apesar dos documentos 

não definirem com clareza, mas sua particularidade é com o 

campo, mediante aos três lugares que o mesmo viveu, Bonfim 

de Feira, Tanquinho e Serra Preta, vivia da subsistência através 

do plantio, assim com suas duas famílias, pertenciam a classe 

de subsistência. Um dos fatos que chama bastante atenção, é 

que o acusado se casou com mulheres diferente e com o 

primeiro nome iguais, coincidência ou não, mas ambas se 

chamavam Aurelice, todavia a vítima, a primeira esposa, que 

esperava o quarto (a) filho (a) do casal era Aurelice Leite de 

Souza e sua segunda esposa Aurelice Moreira Caribé, o que de 

fato poderia ser uma brecha para consumação do ato de bigamia 

pelas esposas terem o primeiro nome iguais, o que de fato fica 

visível é que era um ato costumeiro na sociedade daquela época 

pela falta de recursos de verificação documentais e pela própria 

cultura do hábito.  

O segundo caso de análise de bigamia, o réu trata-se de 

Eugenio Matheus Castro Vives que se casou com Rozaria 

Gimenes, ambos espanhóis que vieram morar no Brasil no ano 
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de 1936 no distrito de Moóca, na capital de São Paulo e que o 

mesmo haveria contraído uma segunda núpcias na cidade de 

São Salvador, Bahia, estando, portanto, incurso nas penas do 

Código Penal, ao qual instaura inquérito com a declaração da 

reclamante, sua esposa Rozaria que apresenta  também nos 

autos e as certidões de casamento do acusado. A sra Rozaria 

anunciou em termo de declaração que vivera com o acusado por 

cerca de dezenove anos e, em 1924, seu marido foi transferido 

para trabalhar na cidade de São Salvador e a mesma havia indo 

com ele, porém sua vida tornou-se péssima mediante a sofrer 

constantemente ameaças de morte de Eugenio e que, segundo 

ela, a fez “sofrer dos nervos”, por isso retornara a São Paulo com 

a família. Eugenio pagou-lhes as passagens e a declarante 

sinaliza que o acusado ficou de lhe enviar uma mesada para 

custear seu tratamento.  

Todavia, ainda de acordo com seu depoimento, Rozaria 

ao chegar em São Paulo teve que voltar a trabalhar, pois o 

marido não só não cumpriu com o prometido como também 

deixou de se comunicar com a mesma. É possível que Rozária, 

de fato, sofresse maus tratos por parte do marido, mas é 

igualmente plausível que seu retorno tenha sido motivado por 

falta de adaptação a cidade de Salvador.  Rozaria teve quatro 

filhos com Eugenio, um deles falecido, e como não houve 

respostas das cartas direcionadas, a mesma soube através de 

um amigo na Bahia que Eugenio havia casado novamente. Por 

conta disso, a mesma se deslocou para a Bahia e, juntamente 

com as certidões, apresentou-a a justiça com acusação de 

bigamia. Afirmou ainda que que Eugenio Matheus trabalhava 

numa companhia de Telefonia da época, as fontes não deixam 

claro a função de Eugênio, mas sinaliza que o mesmo era 

funcionário do setor de telefonia. É importante ressaltar que as 

quatro testemunhas presentes no processo testemunharam, 

quase de forma idêntica, a vivencia do casal na Bahia e os maus 

tratos e ameaças de mortes que sofria e que teria a levado 

retornar a São Paulo. Eugenio, por sua vez, casou-se 

novamente com a filha de um Segundo Tenente do exército e 
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vivia uma vida de boemia, ligado, o mesmo se intitulava pintor 

de artes plásticas. O inquérito foi aberto, todavia foi arquivado, o 

processo contém 186 páginas e que bem exemplifica as 

relações de dominação masculina na sociedade mediante 

atitudes de agressividade, ameaças, traições e. por fim, 

concretizando com o crime de bigamia e não bastando o 

desfecho do descaso por parte das autoridades em arquivar um 

caso como prescrito pelo tempo, sendo que o mesmo nunca foi 

preso. Em comum com o primeiro caso de bigamia, é que ambos 

ocorreram no estado da Bahia, embora o casal fosse de origem 

espanhola e ainda que o primeiro caso o réu foi preso, mas não 

pelo crime de bigamia e sim por roubo, sendo assim é 

costumeiro as relações de impunidade na sociedade desta 

época em relação do masculino. Como mostra trecho de ambos 

os processos quanto ao desfecho, sendo prescrito pelo tempo e 

de certa forma baseada na superioridade do masculino, ainda 

que seja crime pelo Código Penal, servido assim como apoio 

para o patriarcado que se sentia confortável em originar tal ato. 

“Porém o pior estava por se realizar. No dia 18 de 

setembro do corrente ano, no distrito de Tanquinho, o acusado 

usando o segundo nome que se acha na denúncia, se casou 

com a senhorita Aurelice Moreira Caribé. O Sr. Lucio L. Leite que 

é cunho e compadre do acusado instigando o caso constatou o 

crime quando deu por falta de um de um cavalo de propriedade 

de Dona Maria Vieira Leite, foi procurar o denunciado que estava 

na pose deste animal. Ora o caso é um dos que merece o devido 

pronunciamento da justiça porque fere as instituições e a moral 

da família. O acusado demonstra ser um indivíduo perigoso para 

a sociedade pelo ato do roubo e consta que deseja fugir do 

distrito de culpa, conforme faz certo a palavra do inspetor de 

Serra Preta e subdelegado daquela vila o sr. Durval Pires de 

Cerqueira. Assim seria de bom aviso que fosse decretada a 

prisão preventiva do acusado”. 

Este trecho foi extraído de uma das fontes relacionada ao 

caso de Raimundo Barbosa mostra o a bigamia é descoberta a 
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partir do crime de furto que consta no artigo 155, o mesmo é 

preso, mas em consequência do roubo e não pela bigamia que 

acaba sendo prescrita pelo tempo exacerbado da descoberta. 

Outro trecho retirado do processo de Eugênio mostra que 

mesmo sua esposa adoecida dos nervos em consequência de 

maus tratos e ameaças de morte constante a mesma volta a 

trabalhar para custear seu tratamento e sustentar seus filhos por 

Eugênio não lhe paga a pensão que foi prometida com seu 

retorno ao estado de São Paulo. “Rosaria, que havia seguido 

com Eugenio para aquella capital (Salvador), voltou para esta 

(São Paulo), em virtude de maus tratos e ameaças de morte. 

Nada mais. (...)” 

Esse trecho pertence a primeira testemunha ouvida do caso em 

relação a união do casal, Francisco de Santis, que em seu 

depoimento relata que conhece o casal a mais de dezenove 

anos. 

 O terceiro caso analisado de bigamia envolveu o 

acusado Antônio Elias dos Santos ou Antônio Elias dos Santos 

Borges, natural de Sergipe e residente na cidade de Rio de 

Janeiro, sendo um empregado público. Charlotte Ritzema 

Borgert, a segunda esposa, era natural dos Estados Unidos da 

América do Norte e residia na cidade do Rio de Janeiro. O 

acusado casou-se com Charlotte na cidade de Salvador, 

estando casado anteriormente com Affonza Isabella dos Santos, 

alegando que esta era falecida. Uma testemunha em conjunto 

Charlote, entrou em contato com Affonza Isabella afirmou ser a 

verdadeira esposa de Antônio e que o mesmo a teria 

abandonado na cidade do Rio de Janeiro, casando-se na cidade 

de Sergipe com Charlotte Ritzema. Esta, por sua vez, não estava 

ciente de que a primeira esposa estava viva e não falecida como 

Antônio Elias dissera. Antônio teria abandonado Affonsa em 

1926 e casado em 1931 com Charlotte. Nesse caso o acusado 

é passivo de três crimes previsto na lei, a falsidade ideológica, o 

crime de bigamia e ocultação civil do matrimonio em conjunção 
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a falsidade da morte da sua primeira esposa. Apesar disso, o 

exposto em lei foi arquivado e prescrito sem ações diretas ao 

acusado e tão pouco auxilio as vítimas envolvidas, no caso as 

duas esposas. A primeira esposa Affonsa Isabel era dona de 

casa, não trabalhava fora, de classe social baixa devido ao 

abandono do marido que era funcionário público, e enquanto que 

Charlote Ritzema era professora, espanhola e que estava no 

Brasil a trabalho. 

Por fim, o que podemos constar é que os três casos 

analisados de bigamia possuíam suas particularidades, todavia 

todos tiveram algo em comum o descaso, o abandono e o 

engano a primeira esposa, em um dos casos a reclamante 

sofreu maus tratos e, como consequência, acabou sofrendo dos 

nervos, além de constantes ameaças de morte, no outro caso a 

reclamante, também a primeira esposa, estava gravida do 

quarto filho do casal. Além disso, descobre que o pai de seus 

filhos era bígamo e de péssima conduta, tendo o hábito de 

roubar animais, pois o crime de furto mancha a imagem do 

indivíduo na sociedade principalmente por ser capitalista, da 

moral e dos bons costumes. No terceiro caso, a reclamante é a 

segunda esposa que descobre que a esposa morta não verdade 

estava viva, o marido havia dito que era viúvo e assim em todos 

os casos há o engano fomentado na construção desta mulher 

que, em meio a suas dores, busca a verdade e a justiça. A 

falsificação ideológica é abordada em dois dos três casos, como 

o uso de um segundo sobre nome e no outro o acrescentar de 

outro sobrenome, diante desses fatores é possível supor que 

estes crimes talvez não acontecessem com facilidade na 

atualidade, haja vista a existência da tecnologia e dos meios de 

comunicação, sendo mais fácies de ocorre entre 1930 a 1960, 

época em que além do rádio a televisão só surgirá no final da 

década de 1960.   

“Juiz de Direito da Vara de Crime: O 1 Promotor Público 

desta Comarca no uso de suas atribuições, denuncia de 

Raimundo Santa Barbara ou Raimundo Salvo Barbosa, 
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brasileiro, casado, sem profissão definida, residente e 

domiciliado atualmente em Tanquinho, Distrito deste município 

(Fazenda S. Domingos), como incurso nas penas do artigo 235 

do Código Penal Brasileiro, pelo fato seguinte: o acusado no dia 

27 de março de 1947 realizou seu casamento com a senhorinha 

Aurelice Leite de Souza, no Distrito de Bomfim de Feira. Desta 

união nasceram três filhos, estando a senhora Aurelice 

atualmente grávida do quarto filho”. 

Nesse trecho do processo de Raimundo Santa Barbara 

ou Raimundo Salvo Barbosa, é possível analisar como a 

falsidade ideológica se faz presente e inserida nesse caso, do 

qual por questões de contato direto ao cartório de nascimento 

custava tempo e em decorrência disso casamentos eram 

oficializados sem esse retorno o que facilitava a falsificação 

desses documentos. 

O crime de Bigamia está ultrapassado assim como do 

adultério e não deveria ser tutelado pelo direito penal, sendo que 

a bigamia pode ser tratada pelo Direito Civil ou Direito Público, 

pois a dignidade da pessoa humana devera está no princípio 

desse processo, sendo assim a constituição vem modificando, 

democratizando e humanizando a família e com o esvaziamento 

e a contradição atenuam num novo modelo dessa dignidade. De 

fato, questionamentos surgem, pois demonstra que nem sempre 

o processo acompanhar as mudanças de comportamento na 

sociedade e suas relações culturais.   
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CONCLUSÃO  

 

 

           O que de fato o crime de bigamia deixa visível é a 

submissão dessas mulheres, mediante ao Estado e a Igreja, 

fragilizadas por serem quem são e não serem reconhecidas, a 

não ser como filha, esposa e mãe. Nesses parâmetros, a 

professora Maria Beatriz Nizza atribui a uma construção do lugar 

da mulher associado ao mundo privado e a subordinação 

masculina, desde o período colonial. Esta autora, pioneira nos 

estudos sobre família, traz as concepções do retrato, 

comportamento e perspectivas dessas mulheres que eram 

submetidas ao descaso de seus companheiros, descaso este 

fortalecido pelas instituições que supostamente zelava pela 

família. A Igreja, assim como o Estado, teve seu papel 

importante na construção, controle e domínio feminino, 

principalmente no âmbito da sexualidade. A mulher era 

representada como abominável mal que manipulava os homens 

e um ser voltado para procriar e criar seus filhos. Para a igreja e 

para a sociedade, a mulher ideal deveria ser uma mãe protetora 

e amorosa, refletindo assim a imagem de Nossa Senhora, a mãe 

de Jesus, enquanto que as chamadas mulheres livres 

reproduziam a imagem e semelhança de Eva, aquela que levou 

o homem a pecar e, que por causa dela, vieram a ser expulsos 

do paraíso. A Eva exalava sexualidade e a liberdade de 

expressão através de sua nudez e comportamento que fugia dos 

padrões aceitáveis para o feminino. Por muitos anos a Igreja 

associava a mulher a Maria, mãe de Jesus, ou a Eva, aquela que 

trouxe o pecado e a morte ao mundo, construindo na 

mentalidade da sociedade, a ideia de que a mulher deveria ser 

submissa ao homem e voltada apenas para o lar e para o mundo 

privado.   

           Contudo a bigamia mesmo sendo crime tinha algumas 

particularidades em que o acusado na maioria dos casos 

analisado não houve punição mediante ao que consta na lei, em 
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um dos casos a prisão ocorre por outro crime e por essa prisão 

é descoberta a bigamia, sendo assim a sociedade dos anos de 

1930 a 1960 era conservadora, manipuladora, cheia de pudor e 

tabus que direcionada a uma condição em que a bigamia era 

naturalizada ainda que era crime no Código Penal, na sua 

maioria era prescrito por conta do tempo da descoberta e que 

quando era analisado já havia perdido o prazo, nessa relação o 

acusado ficava impune ainda que perante a justiça ele fosse  

anunciado, como é o caso de Eugenio que não paga pensão 

como foi acordado com sua primeira esposa e ele casou-se 

novamente e ele sequer foi preso, devido ao tempo que foi 

descoberto e o crime prescrito. À justiça por sua vez fazia o 

processo caminhar, mas como sempre há brechas, as coisas 

não aconteciam como era instituído e assim a bigamia era fator 

comum na sociedade, todavia só era legitimado e consumado 

com o ato civil, porque ainda que existia o concubinato, era 

estabelecido como crime quando consumado oficialmente. 

Outro fator de grande dominância das mulheres na sociedade 

era o patriarcado e o machismo que em conjunto um ao outro 

condicionava uma relação de controle tendo como apoio à Igreja 

e o Estado que zelavam pela moral e pelos bons costumes. A 

Igreja condicionava através do controle da sexualidade e 

dominância sobre seus atos e atitudes que manifestavam uma 

conduta de honra e princípios. Esta mulher espelhava o reflexo 

da beleza, paciência, amor e leveza, transparecendo no seu 

semblante a ternura que lhe cabia a demonstrar na sociedade. 

É interessante analisar quais os benefícios que está mulher teria 

por assim aceitar as condições que lhe eram imposta, na sua 

maioria  não tinha acesso aos estudos, exceto a classe média- 

alta e era uma particularidade dos homens que por natureza lhe 

pertencia, essas mulheres por falta de opção e oportunidade 

acabavam aceitando casamento por arranjados, por 

conveniência e por interesse de ambas às famílias, assim 

concretizava uma aliança entre grandes famílias que por sua vez 

era relacionado a economia e aos aspectos sociais, além de 

continuidade da linhagem. A bigamia enquanto crime não criava 
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temor, aliás pôr na sua maioria eram prescritos direcionava a 

repetição desse mal conduta, pois sabiam que ficariam impunes. 

Saliento que este trabalho tem uma relevância fundamental por 

ser pioneiro nos estudos sobre o crime de bigamia na Bahia e 

no Brasil nesse período (1930-1960) e de grande importância 

para os estudos acadêmicos e estudos históricos da família.     
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