
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E FILOSOFIA

LICENCIATURA EM HISTÓRIA

VANDERLEY SANTANA CRISOSTOMO

JULIA GOMES, “UMA BESTA HUMANA”:
UM ESTUDO DE CASO SOBRE O CRIME DE INFANTICÍDIO EM FEIRA DE

SANTANA NA DÉCADA DE 1950

Feira de Santana

2021



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E FILOSOFIA

LICENCIATURA EM HISTÓRIA

Vanderley Santana Crisostomo

Julia gomes, “uma besta humana”:

Um estudo de caso sobre o crime de infanticídio em Feira de Santana na década de

1950

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Banca Examinadora da
Universidade Estadual Feira de Santana,
como exigência para obtenção do grau de
Licenciado em História.

Orientador(a): Prof. Dra.  Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa.

Feira de Santana



2021



FOLHA DE APROVAÇÃO

A banca examinadora considera esta
monografia adequada como requisito para a
conclusão do Curso de Licenciatura em
História da Universidade Estadual de Feira
de Santana.

Feira de Santana, 08 de dezembro de 2021.

______________________________________________
Profa. Dra. Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa (UEFS)

Orientadora

______________________________________________
Prof. Dr. Brian Gordon Lutalo Kibuuka (UEFS)

______________________________________________
Profa. Ms. Karolini Batzakas de Souza Matos (UNICAMP)



AUTORIZAÇÃO

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou
parcial desta dissertação/tese por processos de fotocopiadoras ou eletrônicos.

Assinatura: ____________________________ Local e Data: _________________



AGRADECIMENTOS

A todos os professores do curso de Licenciatura em História da UEFS em que

tive a oportunidade de construir conhecimento, especialmente à professora Dr. Andréa

Barbosa pelo profissionalismo no processo de orientação deste trabalho monográfico.

Aos meus pais, José e Antonia por todo afeto e incentivo à educação desde as

séries iniciais, assim como meus tios Carlos e Francisco.

Aos meus caríssimos amigos de curso, Áquila, Bruna, Paulo, Kall e Tarcísio

pelas parcerias em trabalhos, pelo compartilhamento de algumas angústias que cercam o

cotidiano dos graduandos e, sobretudo, pela alegria que é tê-los por perto.

Aos programas de formação à docência e Residência Pedagógica da CAPES,

sem dúvidas, espaços formativos essenciais para o estabelecimento da profissão

escolhida.

Enfim, a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, me ajudaram de

alguma maneira.



RESUMO

O presente trabalho discute os discursos em torno do crime de infanticídio na cidade de
Feira de Santana, interior baiano, a partir de um estudo de caso encontrado em um
processo-crime instaurado de 1952 a 1953 e que teve como ré uma jovem empregada
doméstica de 20 anos denominada Julia Gomes. O objetivo desta pesquisa foi
compreender tantos os fatores que foram determinantes para a efetivação do crime,
como também a própria concepção de infanticídio da sociedade feirense na década de
1950. Para tanto, este trabalho contextualiza a historicidade deste crime, ao passo que
aponta as mudanças de concepções ao longo da história. Além disso, por ser um crime
contra uma frágil vida de uma recém-nascida, o texto problematiza as noções sobre
infância como algo historicamente construído. Após esta análise foi possível identificar
que o judiciário feirense, do início da década de 1950, estava majoritariamente
composto por homens, característica importante no desenvolvimento do processo-crime
contra a jovem Julia Gomes. Além disso, tornou-se perceptível a condição precária das
empregadas domésticas na cidade. Deste modo, os discursos em torno do crime
praticado por Julia Gomes revelam questões sobre infância e sobre honra feminina e,
também, acerca do trabalho doméstico.

Palavras-chave: Infanticídio; Infância;  Honra feminina.



ABSTRACT

This paper discusses the discourses surrounding the crime of infanticide in the city of
Feira de Santana, in the interior of Bahia, based on a case study found in a criminal case
filed from 1952 to 1953 and which had a young maid from 20 years old named Julia
Gomes. The objective of this research was to understand both the factors that were
determinant for the execution of the crime, as well as the very conception of infanticide
in the Feirense society in the 1950s. of conceptions throughout history. Furthermore, as
it is a crime against the fragile life of a newborn, the text problematizes the notions of
childhood as something historically constructed. After this analysis, it was possible to
identify that the Feirense judiciary, from the beginning of the 1950s, was mostly made
up of men, an important characteristic in the development of the criminal process
against the young Julia Gomes. In addition, the precarious condition of domestic
workers in the city became noticeable. Thus, the discourses on the crime committed by
Julia Gomes reveal issues about childhood and female honor, and also about domestic
work.

Keywords: Infanticide; Childhood; Female honor.
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“A ti faltou o amor de mãe – o amor
sublime,

O cuidado materno em tôda vida, útil.

Que pena tens nascer ter sido quase um
crime!”

(Anatalino Albergaria Motta)
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INTRODUÇÃO

Um crime deixou a sociedade feirense perplexa no final de maio de 1952, uma

mãe é acusada de pôr fim à vida do próprio filho recém-nascido, aos olhos da sociedade,

com requintes de frieza e crueldade. O presente trabalho discute, portanto, o crime de

infanticídio que de acordo com o artigo 123 do atual Código Penal prevê com detenção

de dois a seis anos, este crime é caracterizado, a partir da influência do estado puerperal

no qual a mãe mata o próprio filho durante o parto ou logo após .1

Nesse sentido, compreendemos que para estudar o crime de infanticídio no

âmbito da História é de fundamental importância a delimitação clara a respeito sobre

esta área do conhecimento, portanto, nas suas correntes historiográficas, perspectivas de

fontes e metodologias a serem adotadas. Destarte, este trabalho é pautado na

micro-história, um campo historiográfico que, de acordo com José D’Assunção Barros,

lida com o fragmento das experiências humanas no intuito conseguir analisar uma

questão social mais ampla, no qual o fragmento é percurso para uma descrição mais

densa, ou seja, não sendo apenas o estudo de vidas individuais, mas a percepção do

imaginário, nas palavras de Barros “uma determinada ‘prática’ que era realizada por

certo grupo social em uma comunidade historicamente realizada” .2

Por certo, Barros defende que os processos criminais são fontes ricas para o

trabalho historiográfico a partir do estudo de caso, tendo em vista ser repleto de

contradições para serem analisadas, nelas, o historiador não julga os crimes, mas analisa

as representações, expectativas e motivações. Portanto, captura as particularidades do

imaginário de determinado grupo social . Destaca-se que nenhum documento é neutro,3

nos processos criminais os interrogados respondem questionamentos específicos, e

nesse processo oficial cabe ao escrivão redigir as respostas em linguagem adequada ao

ambiente jurídico, ou seja, não revelam a linguagem promovida por aqueles que estão

sendo ouvidos, podemos citar, por exemplo, depoimentos de pessoas sem nenhum grau

de instrução escolar. Nesse sentido, a necessidade em analisar os pormenores, algo que

3 Idem, p. 182.

2 BARROS, José D.’Assunção. Sobre a feitura da micro-história DOI10. 5216/o. v7i9. 9336. Opsis, v. 7,
n. 9, p. 167-186, 2007. p.175.

1 CECHET, Pedro Elias Longhi. Concurso de pessoas no infanticídio. 2012. p. 22-3.
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a partir do método morelliano do século XIX, Carlo Ginzburg destaca como ficar atento

aos sinais mais negligenciados .4

Este trabalho historiográfico utiliza como fonte um processo crime instaurado no

ano de 1952 contra uma jovem de 20 anos chamada Julia Gomes, acusada de matar seu

próprio filho após o nascimento, crime de infanticídio, a partir da perspectiva de estudo

de caso, ou seja, a partir desse processo criminal, buscamos discutir os discursos

presentes nesse tipo de processo, como por exemplo, se a noção de honra feminina seria

suficiente para que esse crime ocorresse.

Sabemos que a escrita da história é uma interpretação e, nesse sentido, a

narrativa que está presente neste trabalho traz como questionamento se o infanticídio foi

uma prática realizada pela empregada doméstica, Julia Gomes, motivada pela defesa de

sua honra. A partir daí, buscamos compreender a importância que os discursos têm no

processo, pois a acusada poderia ter cometido o crime para preservar a honra e o seu

trabalho, por outro lado, existe a possibilidade do crime ter sido, também, uma negação

à maternidade.

Dessa forma, é um trabalho pautado na dimensão da História Social, uma vez

que busca discutir os sujeitos a partir da análise de raça e classe, ou seja, como os

grupos sociais reagiram ao crime de infanticídio. Consequentemente, na abordagem

proposta é possível identificar e distinguir os posicionamentos de classes dominantes e

classes populares contido no processo-crime.

Este trabalho está organizado em dois capítulos, sendo o primeiro denominado

Revisitando o crime de infanticídio na historiografia onde promove uma discussão

conceitual sobre infância, de modo que aponta ser esta fase da vida uma construção

social. Em seguida, adentra, como o título indica, na revisão de trabalhos

historiográficos sobre o infanticídio tanto na Europa quanto no Brasil.

Já o segundo capítulo intitulado JULIA GOMES: “uma besta humana” e a

prática do infanticídio, inicialmente é desenvolvida uma discussão sobre a historicidade

4 GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais: as raízes do paradigma indiciário. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989. p. 144.
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do crime, ou seja, como esse crime na década de 1950 foi compreendido na história do

Brasil. Em seguida, o capítulo analisa o crime promovido no ano de 1952 e em uma

cidade do interior baiano e como os discursos construídos ao longo do processo revelam

a mentalidade que os participantes tinham em relação a esta prática, bem como reflete

sobre o horror público que este crime proporcionou na Princesa do Sertão.

O estudo de caso proposta analisa o crime de infanticídio praticado por Julia

Gomes, uma empregada doméstica negra e pobre que tem seu destino julgado por

homens brancos que ocupam lugar de poder e prestígio que é o espaço jurídico. Nesse

sentido, a interseccionalidade é uma teoria das Ciências Humanas primordial para

análise desse processo, pois entende-se como essencial a articulação entre raça, classe e

gênero. Por conseguinte, podemos destacar que nessas relações de trabalho e de gênero

a mulher negra ocupa a base das relações de opressão, tanto que para Helena Hirata a

interseccionalidade é percebida como uma forma de combate às opressões múltiplas e

imbricadas, em síntese, um instrumento de luta política .5

5 HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 26, n. 1.



CAPÍTULO 1- REVISITANDO O CRIME DE INFANTICÍDIO NA

HISTORIOGRAFIA

A invenção da infância

Hodiernamente a morte de uma criança está envolta no imaginário social do

Ocidente marcada por sentimentos melancólicos de pesar e tristeza, no entanto,

podemos destacar a partir da história que nem sempre essa mentalidade esteve presente.

É por volta do século XIII que ocorre o desenvolvimento do sentimento de infância a

partir da iconografia católica com a representação da figura do anjo, nos séculos

anteriores, XI e XII, a representação da criança era espécie de redução da figura do ser

adulto em uma escala menor, ou seja, miniatura .6

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução
pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e
XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente
numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante todo o
século XVII.7

Embora o desenvolvimento do sentimento de infância tenha sido, de certa forma,

crescente ao longo da Idade Média, é necessário levar em consideração que nesse

contexto a mortalidade era algo presente no cotidiano das pessoas, haja vista a

existência de guerras, fomes e doenças. Destacando a demografia européia a partir do

século XII, Ariés evidencia uma espécie de indiferença em relação à morte das crianças,

sentimento motivado pelas altas taxas de mortalidade infantil, ou seja, a morte desses

pequenos indivíduos como algo corriqueiro. Ainda de acordo com o autor:

Esse sentimento de indiferença com relação a uma infância demasiado frágil,
em que a possibilidade de perda é muito grande, no fundo não está muito
longe da insensibilidade das sociedades romanas ou chinesas, que praticavam
o abandono das crianças recém-nascidas.8

Compreendemos, portanto, que a noção de infância é historicamente construída,

a partir do contexto social e cultural dos indivíduos, podemos citar, por exemplo, o

estudo sobre os camponeses da França do início da era moderna do historiador cultural

8 Idem, p.  57.
7 Idem, p.  65.
6 ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara: 1986.
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estadunidense Robert Darnton, ao utilizar contos populares entre os camponeses, o autor

evidencia à mentalidade presente na época . Ainda de acordo com o autor:9

Famílias inteiras se apinhavam em uma ou duas camas e se cercavam de
animais domésticos, para se manterem aquecidos. Assim, as crianças se
tornavam observadoras participantes das atividades sexuais de seus pais.
Ninguém pensava nelas como uma fase diferente da vida, claramente distinta
da adolescência, da juventude e da fase adulta por estilos especiais de vestir e
de se comportar.10

A partir do conto do “pequeno polegar” Darnton destrincha que abandonar filhos

na França havia se tornado algo corriqueiro, tendo em vista o contexto de crises

sanitárias através das pestes, além da fome provocada pela miséria. O abandono, de

acordo com o protagonista do conto, se insere na busca pela sobrevivência, nas palavras

do autor, num contexto de “desastre demográfico”, tanto que a subnutrição e o

abandono de crianças estiveram presentes em diversos enredos.11

Pode-se mencionar que atrelado à ausência em relação ao sentimento de infância

na Idade Média e na pré-modernidade, a influência pela emergência do capitalismo

promoveu profundas transformações referentes a esta etapa da vida, infância, ao mesmo

tempo, em que ocorria a criação e o desenvolvimento da escola pública, a crise do

teocentrismo e a perspectiva do racionalismo cada vez mais crescente na Europa . Ou12

seja, a Europa passa por um período de mudanças econômicas e culturais,

consequentemente, influenciando na concepção de infância, tendo em vista a

perspectiva dessas crianças terem acesso à educação.

Os séculos XVII e XVIII, que assistem a essas mudanças profundas na
sociedade, constituem o período histórico em que a moderna ideia da infância
se cristaliza definitivamente, assumindo um carácter distintivo e
constituindo-se como referenciadora de um grupo humano que não se
caracteriza pela imperfeição, incompletude ou miniaturização do adulto, mas
por uma fase própria do desenvolvimento humano.13

Em consequência disso, Sarmento defende que a distinção entre a infância e a

idade adulta não corresponde, necessariamente, a uma concepção universal de infância.

13 Idem, p. 28.

12 VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos de; SARMENTO, Manuel Jacinto. Infância (in) visível.
Junqueira & Marin Editores, 2007.

11 Idem, p. 49-51.
10 Idem, p. 47.

9 DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos, e outros episódios da história cultural francesa.
Graal, 1986.
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Sendo, portanto, compreendida como construção social e diversificada. Para tanto,

Sarmento destaca ideias pré-sociológicas para corroborar em relação à diversidade de

noções de infância. Essas ideias correspondem a formas simbólicas desenvolvidas por

filósofos ou cientistas, sendo popularizadas no cotidiano ocidental, como por exemplo,

a criança má; baseado no pecado original, essas crianças estariam em torno da busca

por seu controle, ou melhor, de sua domesticação. Uma referência para esta concepção

está na filosofia de Hobbes. Em contrapartida, a concepção em relação à criança

inocente, pautada nos estudos de Rousseau, sua figura estaria envolta da pureza, todavia

sua natureza bondosa estaria ameaçada pela sociedade, capaz de corrompê-la .14

Já a concepção em torno da criança imanente, Sarmento utiliza os estudos de

John Locke para destacar a ideia que esta etapa da vida, a infância, não seria

necessariamente pautada pela ambivalência entre a bondade ou a maldade, mas como

algo a ser preenchido, ou seja, uma tábula rasa, por certo, um ser moldável. Amparado

nos estudos da Psicologia do século XX, sobretudo, a partir de Piaget e Vygotsky,

Sarmento destaca a criança naturalmente desenvolvida. Nesta concepção a infância

estaria no âmbito da psicologia do desenvolvimento, em síntese, compreende a criança

enquanto um ser natural, mas, ao mesmo tempo, como um ser social no qual estaria na

ativa condição de participante de um processo de maturação, ou seja, de

desenvolvimento marcado por estágios. A última concepção destacada por Sarmento é

em relação à criança inconsciente. Amparada na psicanálise de Freud, no qual o

comportamento da criança tem relação nas figuras paternas e maternas, sendo um ator

social compreendido como preditor do adulto e com suas especificidades .15

Por certo uma construção social, a noção de infância varia de acordo com a

temporalidade e o local, pois de acordo com Manuel Pinto , as concepções a respeito da16

infância podem valorizar aquilo que a criança já é, ou seja, aquilo que a faz ser, por

outro lado, a definição pode ser formulada com a perspectiva de ausência, concepção

teleológica que define a infância sobre o que ela poderá ser. Além disso, há a

compreensão de que é uma etapa da vida em iniciação à vida adulta ou o contrário, um

16 SARMENTO, Manuel J.; PINTO, Manuel (Org.). As crianças contextos e identidades. Portugal:
Centro de Estudos da Criança; Universidade do Minho. 1997. p. 33-34.

15 Ibidem.
14 VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos de; SARMENTO, Manuel Jacinto. Infância (in) visível.



16

estágio da vida em que é necessário a proteção ao mundo dos adultos. Por fim, o autor

destaca a caracterização da infância derivada da análise de capacidades e competências

que essa etapa da vida tem distinguindo das necessárias para ser um adulto, por certo,

um processo de desenvolvimento.

A partir da década de 1950, Neil Postman destaca a percepção em relação ao

distanciamento dos limites comportamentais da infância em detrimento da idade adulta,

pois cada vez mais nos Estados Unidos da América, impulsionado pelas mídias de

comunicações visuais, garotas modelos em torno dos 13 anos de idade, foram

apresentadas de forma sexualmente atraentes, nas palavras do autor, esse aspecto de

sedução em oposição à esperada inocência infantil foi um demonstrativo de

“pornografia velada”, consequentemente, o desaparecimento da infância . Postman17

indica que os estudos historiográficos impulsionados a partir da década de 1960, sobre a

história da infância têm relação ao sentimento nostálgico desses historiadores.

Mas mesmo que eu esteja errado em acreditar que a súbita preocupação de
registrar a história da infância é, em si mesma, um sinal do declínio da
infância, podemos, pelo menos, ser gratos por contarmos, finalmente, com
informações que nos dizem de onde vem a infância.18

Derivado de uma narrativa teleológica europeia, Postman destaca que no âmbito

da Antiguidade os gregos não buscaram caracterizar de forma precisa suas

compreensões sobre a infância, em contrapartida, a educação era um aspecto importante

à vida desses pequenos indivíduos, principalmente sobre virtude e coragem.19

Contudo, a preocupação grega com a escola não deve ser entendida como se
a sua percepção de infância fosse equivalente à nossa. Mesmo se excluirmos
os espartanos, cujos métodos disciplinares, por exemplo, seriam considerados
tortura pela mentalidade moderna, os gregos não encaravam a disciplina dos
jovens com o mesmo grau de empatia e compreensão considerado normal
pelos modernos.20

Empatia, portanto, é um conceito determinante para discutir a infância na Grécia

antiga, uma vez que, sobretudo a partir da figura paterna, o sofrimento para com as

crianças não estava presente no âmbito psíquico. A infância como etapa da vida

estabelecida socialmente, segundo Postman, não teve início nos contextos dos gregos,

20 Idem, p. 21-2.
19 Idem, p. 22.
18 Idem, p. 19.
17 POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999. p. 17.
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de qualquer forma, é inegável o prenúncio de uma ideia de infância. É a partir dos

romanos que o autor destaca o desenvolvimento da ideia de escolarização, inicialmente

em cena pelos gregos. Ocorre para Postman que no contexto romano é estabelecida a

noção de vergonha, noção compreendida como crucial para o conceito de infância,

tendo em vista a necessidade de proteção ao mundo dos adultos e os seus segredos

sexuais.21

A noção de vergonha é tão determinante para Postman para delimitação da

infância que, citando a Idade Média, o autor destaca o desaparecimento da capacidade

de ler e escrever, o desaparecimento da educação e da vergonha, como consequência

desapareceu a infância. Por certo, no contexto medieval a alfabetização não era algo

acessível às camadas populares, nesse sentido, o autor evidencia a partir de Rousseau,

que a leitura implica a delimitação sobre a infância, uma vez que alfabetizada a criança

deve ter limites de conteúdos, ou seja, o que ela pode ou não ler.22

A falta da alfabetização, a falta do conceito de educação, a falta do conceito
de vergonha - estas são as razões pelas quais o conceito de infância não
existiu no mundo medieval. Devemos incluir na história, é claro, não só a
dureza da vida, mas, em especial, a alta taxa de mortalidade infantil. Em parte
por causa da incapacidade de sobrevivência das crianças, os adultos não
tinham, e não podiam ter, com elas o envolvimento emocional que aceitamos
como normal .23

No contexto medieval no qual a oralidade era mais predominante do que a

alfabetização, a idade dos sete anos foi estabelecida pela Igreja Católica como a idade

da razão, por entender que a partir daí as crianças seriam capazes de distinguir o certo

do errado, afinal dominariam a capacidade da fala oralmente. Assim, para este autor,

apenas com a modernidade e com a invenção da prensa gráfica, ocorre à popularização

da leitura e da escrita e, com isso, se estabelece o processo de escolarização gradual da

criança, consequentemente, o processo de socialização da criança se dá definitivamente

dissociado do adulto.

23 Idem, p. 31.
22 Idem, p. 27.
21 POSTMAN, O desaparecimento da infância, p. 22-3.
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O infanticídio na historiografia

“Uma besta humana”, assim descreveu o delegado Osvaldo Bastos Mello a

interrogada Júlia Gomes no Hospital de Misericórdia, em Feira de Santana, na Bahia,

em 27 de maio de 1952. A descrição vexatória em torno da jovem se deu pelo seu crime

de infanticídio, que causou horror público no dia 24 do mesmo mês. O fruto do seu

ventre não recebeu o idealizado amor de mãe, aquele apreendido socialmente como algo

natural e instintivo que protegeria a criança de toda maldade. Seu fruto tornou-se

alimento aos famintos urubus, que se deliciaram com seu intestino .24

Podemos destacar, a priori, que o crime ocorrido no início da década de 1950, o

abandono de uma criança recém-nascida à própria sorte, um infanticídio camuflado,

objeto de estudo deste trabalho historiográfico, não é algo isolado. Pautado na

Demografia Histórica, na História Social e na História Comparativa, Renato Pinto

Venâncio ao estudar a assistência às crianças abandonadas no Rio de Janeiro e em

Salvador, nos séculos XVIII e XIX, destaca que em ambas as cidades corpos de

recém-nascidos eram encontrados dilacerados pelas ruas, perplexa com tais situações a

população se escandalizava com o fato delas terem sido abandonadas sem receber o

batismo .25

Instituições como a Santa Casa de Misericórdia iniciaram suas funções

assistencialistas desde a colonização do Brasil, ou seja, a partir da segunda metade do

século XVI com a Santa Casa de Salvador em 1552 e a do Rio de Janeiro no ano de

1582. Eram irmandades leigas compostas por integrantes das elites dessas cidades, no

qual tinham como principal objetivo preparar a “boa morte”, ou seja, garantir que os

irmãos fossem atendidos de forma espiritual no momento derradeiro da vida . Ainda26

de acordo com o autor:

A visão de corpos de recém-nascidos dilacerados chocava a todos. Inclusive
os governadores portugueses, tão alheios aos sofrimentos da população
colonial, indignavam-se diante desse estado de coisas. A descoberta a cada

26 Idem, p. 25.

25 VENÂNCIO, Renato Pinto. Famílias abandonadas: Assistência à criança de camadas populares no
Rio de Janeiro e em Salvador: Séculos XVIII e XIX. Papirus Editora, 1999. p. 24.

24 Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282.
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manhã de frágeis corpinhos mutilados, que serviam de "pasto a cães e outros
bichos", tornou-se sinônimo de barbárie.27

Para Venâncio havia duas formas de abandono, uma selvagem que acarretava no

infanticídio e a outra civilizada, decerto, em combate à primeira. Na selvagem a

definição desses “anjinhos” como “expostos”; geralmente encontrados mortos, foram

abandonados à própria sorte. Já os “enjeitados”, a intenção era claramente salvar a

criança, afinal, eram destinados a locais de assistências, como as Casas de Misericórdias

.28

A roda dos expostos foi criada no contexto medieval europeu para evitar o

abandono de crianças em lugares ermos, como por exemplo, em florestas. De acordo

com Maria Luiza Marcílio a roda dos expostos foi uma das instituições brasileiras com

maior longevidade, criada na colônia em 1726 se expandiu no contexto imperial,

chegando ao fim apenas no século XX, na década de 1950 . Antes da instauração dessa29

instituição no Brasil colonial, as crianças abandonadas deveriam receber assistências

das câmaras municipais, todavia, Marcílio aponta, nos discursos desses órgãos do

Estado, o argumento da ausência de recursos financeiros para assumir a

responsabilidade pelos enjeitados .30

Parte considerável deles acabava por morrer, logo após o abandono, por
fome, frio, ou comidos por animais, antes de poderem encontrar uma alma
caridosa que os recolhesse dos caminhos, portas de igrejas ou de casas,
praças públicas ou até em monturos de lixos.31

Sobre o fim da roda dos expostos, Marcilio destaca que no Velho Mundo,

amparado numa perspectiva liberal, teve início no século XIX uma consubstancial

campanha para o fim desse sistema de ajuda aos enjeitados, tendo em vista, começar a

ser visto como uma prática imoral e, ao mesmo tempo, contrárias aos interesses do

Estado. Ainda de acordo com Maria Luiza Marcilio, no Brasil não foi diferente, a autora

destaca a figura dos médicos higienistas escandalizados com a alta taxa de mortalidade

31 Idem, p. 67.
30 Idem, p.  52.

29 MARCILIO, M. L. A roda dos expostos e a criança abandonada na História do Brasil. 1726-1950. In:
FREITAS, M. C. de. (Org.). História social da infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 1997.

28 Idem, p. 24.
27VENÂNCIO, Renato Pinto. Famílias abandonadas. p. 24.
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no âmbito dessas instituições. Embora essa pauta fosse algo presente no século XIX, no

Brasil apenas no século XX, as rodas foram abolidas no país.

O movimento contra as rodas de expostos, mais fraco no Brasil do que na
Europa, não foi suficiente para extingui-las no século XIX. As mais
importantes sobreviveram no século XX. A do Rio de Janeiro foi fechada em
1938, a de Porto Alegre em 1940, as de São Paulo e de Salvador
sobreviveram até a década de 1950, sendo as últimas do gênero existentes
nessa época em todo o mundo ocidental.32

Por outro lado, vale destacar que, sobre o fim da roda dos expostos na capital baiana,

Andréa da Rocha Rodrigues diverge de Marcílio ao destacar que desde o ano de 1934 a

instituição já era inoperante, sem admissão de crianças pela roda, haja vista que eram

admitidas pelo sistema de escritório aberto. Ou seja, de acordo com Rodrigues a

afirmação de Marcílio está equivocada .33

Referência para discutir infanticídio, infância e maternidade na Bahia, Andréa da

Rocha Rodrigues analisa as concepções e práticas em relação à criança pobre em

Salvador entre 1900 a 1940, numa perspectiva de indicar novos conceitos sobre criança.

A autora parte da imprensa e das teses de medicina sobre infância, no período, para

evidenciar a proposta de intervenção nesta etapa da vida, ou seja, perspectiva que a

infância é socialmente construída e, que nesse contexto da primeira metade do século

XX em Salvador, buscava-se controlar esta fase da vida em todos os segmentos sociais,

embora adotando para os segmentos populares uma pedagogia do trabalho associada a

uma proposta higienista .34

Rodrigues também destaca que nas primeiras três décadas da República a capital

baiana possuía sérios problemas de infraestruturas, como por exemplo, péssimas

condições de moradias e a falta de higiene . Um dos diferenciais no estudo de35

Rodrigues está em identificar que a preocupação com a higiene e, consequentemente,

com a saúde da criança, de certa forma, tem relação com o desejo de modernizar a

35 Idem, p. 7.
34 Idem, p. 1.

33 RODRIGUES, Andréia da Rocha. A infância esquecida: Salvador 1900-1940. Dissertação (mestrado
em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador,
1998. p. 99.

32 MARCILIO, , A roda dos expostos e a criança abandonada na História do Brasil, p. 66.
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cidade, afinal, seriam as crianças os futuros cidadãos produtivos da cidade. Ainda de

acordo com a autora:

Desejava-se transformar o país e, em particular, a cidade de Salvador de
acordo com padrões de civilidade européia. Questões como pobreza, atraso
educacional e tecnológico, miscigenação e elevada mortalidade infantil vão
ser vistas, pelo segmento médico, como fatores responsáveis pelo pouco
desenvolvimento do país.36

Ou seja, as teses de medicina na época percebiam na criança o futuro da nação, o

adulto de amanhã, portanto, identificando-a como um ser distinto do adulto e, por isso,

merecedor de uma atenção especial, ou seja, é encontrado “um sentimento moderno de

infância” na cidade Salvador, entre 1900 e 1940. Ainda de acordo com a autora, a

imprensa local abria espaços para destinar a histórias infantis, poesias, a preocupação

com o lazer, a saúde e a educação da criança, reforçando a presença do reconhecimento

da especificidade desta fase da vida humana, entre as elites letradas do período.

Inicialmente – durante todo o século XIX – o reconhecimento das particularidades deste

segmento etário ficou limitado aos segmentos da alta sociedade, mas em seguida, em

um processo de expansão, se estendeu também às camadas populares. Assim, visando

entender como o reconhecimento desta particularidade infantil foi aplicada a infância

pobre, dedicou-se ao estudo dos significados e das diferenças entre ser órfão e pobre e

criança abandonada.

Por conseguinte, buscando discutir o significado em ser órfão na cidade

soteropolitana nas primeiras décadas da república, Rodrigues problematiza os limites

entre orfandade e abandono. Nesse sentido, a autora identifica a partir dos jornais a

perspectiva da atribuição à criança órfã à infelicidade, ou seja, a presença da mãe como

algo essencial na vida criança. Nas palavras da autora “a figura da mãe é enaltecida e

idealizada, assim como a importância da família nuclear, pai e mãe, na criação da

criança." .37

A autora defende que as fronteiras entre orfandade e o abandono foram bastante

tênues e, para tanto, recorre aos estudos de Venâncio para evidenciar a prática da

exposição de crianças à própria sorte nas ruas de Salvador como presente não apenas no

37 Idem, p. 59.
36 RODRIGUES, Andréia da Rocha. A infância esquecida. p. 16.
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período Colonial ou Imperial, mas também no Republicano. Por conseguinte, promove

um questionamento pertinente para compreensão do abandono, ao indagar se o

abandono seria uma espécie de infanticídio.

A estudiosa recorre ao Código Penal de 1890 para destacar que o abandono em

detrimento do infanticídio poderia ser mais frequente, tendo em vista as penas desses

crimes. No primeiro a pena máxima seria um ano, enquanto nos crimes de infanticídio a

pena máxima poderia chegar aos vinte e quatro anos de reclusão . Talvez, por isso,38

tenha encontrado mais notícias - nos principais jornais que circulavam no Estado- sobre

abandono do que sobre infanticídio. A autora defende, igualmente, que a inexistência

de muitos processos criminais sobre infanticídio na cidade, é resultado de um processo

de acobertamento desenvolvido pela mulher e sua rede de solidariedade feminina.

Aqueles encontrados, por sua vez, envolviam sempre mulheres pobres. Dessa forma, as

mulheres que recorreram a pratica de infanticídio foram denominadas de desnaturadas,

ou seja, que rompem com a natureza feminina designada pela ordem divina. Segundo

Rodrigues, o crime de infanticídio era:

Praticado somente por “mães desnaturadas”, ou seja, por mulheres anormais
ou sem moral. A divulgação, por via oral, de tais processos, assim como o
repasse dos casos noticiados nos jornais almejavam inculcar nas mulheres
que recorriam a tais práticas um sentimento de rejeição.39

Logo, percebemos um caráter punitivo e exemplificador nos processos sobre o

crime infanticídio, ou seja, uma prática que deveria ser vista socialmente como imoral,

anormal e a mulher identificada deveria ser rejeitada socialmente.

Além disso, Rodrigues defende, de forma consistente, que para discutir noções

de infâncias é necessário levar em consideração o espaço social e a conjuntura em que

está inserido, ou seja, nas palavras da autora este grupo de pessoas “é construído em

função de conceitos e imagens que uma sociedade tem do mesmo” .40

40 Idem, p. 88.
39 Idem, p. 64.
38 RODRIGUES, Andréia da Rocha. A infância esquecida. p.63.
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Ao tratar sobre a Santa Casa de Misericórdia de Salvador e seu acolhimento às

crianças rejeitadas, podemos destacar que fosse através do abandono selvagem ou do

civilizado, o medo pelo julgamento foi algo presente para essas mães. Rodrigues deixa

claro em seu trabalho que as mulheres que praticavam o abandono civilizado, sabendo

do julgamento que receberia pela sociedade, não se preocupavam em justificar seus

atos, todavia deixavam sinais para identificar os seus filhos em um futuro próximo. As

que apontavam justificativas para o abandono, segundo a autora, destacavam a pobreza

e doença, seja da mãe ou do pai, entre outras situações, como as causas principais para o

abandono.

Se a existência de informações básicas sobre as crianças pode ser explicada
pelo desejo de reconhecê-las no futuro, a ausência de justificativas para a
exposição não pode ser compreendida através de uma explicação única e
objetiva. É possível que as mães, conscientes de que estavam fazendo algo
condenável para si mesmas e para a sociedade, não procurassem justificar
seus atos, preocupando-se, apenas, em deixar sinais através dos quais
pudessem identificar os filhos.41

Além do que já foi exposto, vale ressaltar que o trabalho de Rodrigues não se

limita apenas em problematizar a primeira infância na capital da Bahia, a autora utiliza a

Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim, fundada no final do século XVIII,

especificamente, em 1799, para destacar que a assistência à segunda infância, dos sete

aos 12 anos de idade, também foi uma preocupação presente na história da cidade.

Tanto que evidencia a preocupação com a educação no âmbito da instituição .42

Reforçando, ao analisar o público alvo da Casa Pia, que a educação voltada para criança

pobre tinha como proposta uma pedagogia do trabalho. Afinal, o programa de ensino

incluía como prioridade a presença de oficinas que preparavam as crianças para ofícios

mecânicos.

Já examinando a condição feminina na capital baiana, Salvador, de 1900 a 1926,

Alberto Heráclito Ferreira Filho destaca que para tratar desta temática é necessário

reconhecê-la como complexa, tendo em vista questões de gênero com ênfase nas

mulheres das camadas populares, no entanto, sem dispensar as mulheres pertencentes às

42 Idem, p. 147.
41 RODRIGUES, Andréia da Rocha. A infância esquecida. p.108.
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classes alta e média . Por conseguinte, o autor destaca que desde o século XIX, tendo43

em vista o modelo burguês de família, a mulher branca e rica estava condicionada ao

âmbito doméstico, enquanto as mulheres das classes populares, sem contar com marido

ou companheiro, ocupavam as ruas da cidade em busca do sustento do lar. Ou seja,

segundo Ferreira, sobretudo pautado nos relatos de viajantes que destacavam mulheres

trabalhadoras nas ruas com seus filhos, as mulheres das classes populares deveriam

conciliar o trabalho e a responsabilidade com a criação do filho .44

Em síntese, pode-se destacar que no modelo burguês de família, presente nas

elites, no qual a responsabilidade financeira e de prover o sustento da casa deveria estar

presente na figura masculina que ocupariam as ruas não se repetia de forma efetiva entre

os pobres. Ainda de acordo com Ferreira:

Tendo a mulher pobre, muitas vezes, que arcar sozinha com a
responsabilidade econômica e moral para com a criação dos filhos, soluções
extremadas como o aborto, o infanticídio, o abandono de recém-nascidos,
impunham-se como fatos recorrentes, numa época em que os métodos de
prevenção à gravidez revelam-se extremamente falhos.45

Por conseguinte, Ferreira destaca que a transição do Império para a República

em Salvador não alterou o problema do abandono de crianças, consequentemente,

muitos desses corpos encontrados já sem vida, continuavam a ser frequentes em pontos

da cidade, ao mesmo tempo em que se tornavam notícias nos jornais. Desde o século

XVIII, o abandono de crianças era um problema a ser combatido. Nesse sentido,

tentativas foram tomadas com o intuito de resolver o problema, sendo assim instituída a

roda dos expostos, sob responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia de Salvador .46

Vale destacar que o fator da instituição existir não necessariamente evitou que altas

taxas de mortalidade infantil ocorresse na cidade. No século XX, por exemplo, a morte

era uma realidade presente na instituição.

A preocupação das mães com a sorte dos rebentos expostos, no entanto, era
recorrente, e evidenciava-se, também, num grande número de adereços,

46 Ibidem.
45 Idem, p.  161.
44 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Salvador das mulheres. p 20.

43 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Salvador das mulheres: condição feminina e cotidiano
popular na belle époque imperfeita. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia, 1994.
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ligados às crendices populares, que as crianças traziam penduradas ao corpo,
para protegerem-nas de males, ou para que tivessem sorte no futuro.47

Entre as causas da alta mortalidade infantil na instituição, Ferreira destaca as

epidemias ou endemias na cidade, a péssima qualidade da água em Salvador, a ausência

de higiene com alimentos e da própria instituição, além do fato de que 60% das crianças

recebidas já estavam doentes.

Os perigos que rondavam a maternidade e a infância reforçavam a devoção
aos santos, que eram vistos como protetores da família, da infância e das
mulheres grávidas. Para eles, faziam-se promessas ou, ordinariamente, eram
os mesmo escolhidos como compadres.48

Outra autora que aborda o infanticídio é Miléia Santos Almeida. Esta destaca

que a cidade de Caetité, na Bahia━ espaço social de sua pesquisa━ nos fins do século

XIX e início do século XX era conhecida como “Princesa do sertão” tendo em vista os

bons índices de desenvolvimento econômico, em contrapartida, aponta que no âmbito

desse cenário favorável, crises econômicas começaram a se manifestar na cidade,

decerto, “tal crise fora causada pelos longos períodos de estiagem, migrações e

epidemias, o que contribuiu para a formação de uma população empobrecida no cenário

urbano e ocorrência de intenso êxodo rural.” .49

Especificamente sobre o infanticídio, Almeida utilizando como fonte o jornal

local “A Penna”, a autora cita que em 1912 foi noticiado um crime que causou “horror”

na sociedade. Por certo, segundo o jornal, uma criança recém-nascida havia sido

encontrada morta em um lixo, com o corpo destruído por cachorros, caracterizando

desse modo “uma afronta à moralidade e aos bons costumes”.

Compreendendo que as atuações femininas eram também julgadas dentro de
um sistema de relações de dominação, em que as hierarquias de gênero e
classe se intersecionavam, é preciso analisar suas experiências enquanto
mulheres pobres que desempenhavam inúmeros papeis na sociedade da época

.50

50 Idem, p. 6.

49 ALMEIDA, “UMA AFRONTA A MORALIDADE E AOS BONS COSTUMES”: Experiências de
mulheres pobres nos processos-crime de infanticídio (Caetité, 1890-1940), p. 1.

48 Idem, p. 172.
47 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Salvador das mulheres. p. 168-9.
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Ou seja, segundo Almeida, as hierarquias de gênero e de classe são fundamentais para

compreender a prática de infanticídio.

Podemos destacar, ainda, a partir de Almeida que a elite letrada procurava criar

uma comoção coletiva, pautada nos anseios de higienização e, por conseguinte, de

moralização em Caetité, no sertão baiano. A autora destaca a partir de Joana Maria

Pedro a percepção da prática do infanticídio como algo “costumeiro”, ou seja, como

algo recorrente, embora a reprovação e tentativas de criminalização pela sociedade

burguesa estivesse em cena, sobretudo, a partir da primeira metade do século XX . Não51

obstante, Almeida reforça a ausência sobre a responsabilidade da paternidade nesses

processos criminais, nas palavras da autora:

Onde estariam os homens responsáveis pela geração dos filhos nestes
processos? Que papel lhes era atribuído? As mulheres invariavelmente
assumem o fardo que a sociedade lhes impõe de forma solitária, como
únicas ou principais culpadas pelo crime, pois foram elas que romperam o
modelo idealizado de natural abnegação e amor materno. Os homens
eximiam-se da culpa diante da impossibilidade de comprovação da
paternidade e por  sua vez, do envolvimento no crime .52

Por certo, as razões para o abandono ou para o infanticídio podem ser variadas

dependendo do contexto e da classe social que a mulher está inserida, como por

exemplo, uma forma de defesa da moral e da honra por mulheres ricas ao longo da

história, ou ainda, a miséria e a doença em outros casos, para além dessas assertivas, o

abandono paterno potencializava a instabilidade financeira da mulher pobre no Brasil

Colonial e Imperial.

Ampliando as reflexões sobre o infanticídio para além da Bahia, visando buscar

semelhanças e diferenças na forma de representar esta pratica, voltamos nosso olhar

para estudos que se dedicam a outros estados do país. Joana Maria Pedro, por exemplo,

entende que tanto o infanticídio quanto o aborto foram práticas que se perderam no

tempo, despercebidas, essas práticas costumeiras ficavam entre o esquecimento e o

descuido. No entanto, no processo de criminalização destas práticas, diversos fatores

52 Idem, p. 8.
51 ALMEIDA, “UMA AFRONTA A MORALIDADE E AOS BONS COSTUMES”. p. 3.
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interferiram, como por exemplo, mudanças nas relações de gênero e o processo,

segundo a autora, de construção do amor materno para seu estranhamento .53

Práticas como o aborto e o infanticídio possuem uma longetividade que se
perde no tempo. Estas são ações que, apesar de inúmeras tentativas de
controle, apesar da atribuição de penas, através da criminalização, têm sido
mantidas pelo costume. Seriam estes casos restritos a esta cidade? Tratam-se
de práticas costumeiras mantidas pela tradição?54

De forma sintética, Pedro destaca que desde a Antiguidade o infanticídio era

praticado. Citando Roma, evidencia que a centralidade de decisão sobre a vida ou morte

da criança estava na figura masculina. Na Idade Média, com os dogmas da Igreja

Católica essa centralidade muda para figura feminina, que recorria à morte da prole para

esconder sua desonra. Na narrativa teleológica, a autora destaca que na Idade Moderna,

a burguesia reconfigura os papéis de gênero, consequentemente a redução do espaço

público para as mulheres. Nesse sentido, “o espaço público, o conhecimento racional, a

competência, a propriedade, a herança e a força tornaram-se atributos dos homens, seres

considerados como universais” .55

Ainda de acordo com esta historiadora, no Brasil do século XIX a preocupação

com o abandono de crianças e o infanticídio era cada vez mais presente no setor

público. De acordo com dados da Academia Imperial de Medicina, em 1846, a alta taxa

de mortalidade infantil estava em 51,9%. Ainda assim, a morte era motivo de festa,

afinal, segundo a autora, para a mentalidade da época, esses pequenos anjinhos só

poderiam estar no céu, logo, motivo de comemoração . Joana Maria Pedro defende que56

no âmbito dos processos judiciais, ocorre uma espécie de pedagogia para as camadas

populares, tendo em vista que ao serem solicitadas a depor poderiam se tornar

divulgadores de papéis sociais, ou seja, quais tipos de ações eram esperadas para

mulheres das camadas populares.57

Já Paula Ribeiro Ciochetto desenvolve uma discussão historiográfica em relação

ao infanticídio, apontando que questões relacionadas à mulher estão cada vez mais

57 Idem, p.  93.
56 Idem, p. 38-9.
55 Idem, p. 27.
54 Idem, p. 21.

53 PEDRO, Joana Maria. Práticas proibidas. Práticas costumeiras de aborto e infanticidio no século
XX. Florianópolis: Cidade Futura, 2003. p. 10.
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presentes no âmbito da historiografia. Decerto, a autora aponta que essas mulheres que

praticaram o infanticídio estão contextualizadas em questões religiosas, econômicas e

sociais. Ciochetto demonstra uma construção da imagem feminina, de modo que

acentua o saber jurídico; juízes, advogados, criminalistas, criminologistas, ou seja,

como homens influentes nos processos de julgamento que, juntamente com o saber

médico legal, deixavam evidente a importância da análise do corpo das rés para a

decisão das sentenças. Tendo em vista o período, 1891-1915, tais profissionais eram

majoritariamente homens.

Os homens, pais das crianças, raramente aparecem nos processos ou são
chamados a prestarem esclarecimentos. Nota-se a responsabilização das
mulheres em relação a seus filhos, a elas cabia seus cuidados e educação,
assim como manutenção de suas vidas.58

Ciochetto problematiza um caso ocorrido em 1915, em que uma mulher

denominada Alcina é acusada de infanticídio e, ao ser questionada no tribunal sobre o

crime, alegou ser virgem, em seguida voltou atrás ao assumir ter sido “desonrada”, mas

que a morte do filho teria sido natural, consequentemente não caracterizando crime.

Alegou desonra, logo a pena seria mais branda caso fosse comprovado o infanticídio.

Desse modo foi solicitada através da medicina a comprovação oficial, em que o

resultado apontou pancada forte na cabeça. Tendo em vista o resultado, o delegado quis

pôr um fim no caso e condená-la. Todavia, Alcina alegou ter caído da escada durante a

gravidez e, como a partir da medicina não era possível apontar uma contestação, a ré foi

inocentada . Logo, podemos apontar que Ciochetto busca tratar sobre o infanticídio59

apontando os fatores que as levaram a isso. Desse modo, destaca o parecer médico

nessas questões como uma ferramenta que proporcionou perspectivas de defesa ou

acusação da mulher, sobretudo nos tribunais no final do século XIX e início do XX no

sul do país, dando ênfase ao estado do Rio Grande do Sul .60

Emerson Benedito Ferreira, por sua vez, destaca as perspectivas de Foucault e

suas influências na historiografia à percepção dos micropoderes, decerto, aponta que a

partir do filósofo se tornou factível analisar a história dos “infames”, por certo

60 Idem, p. 25.
59 Idem, p. 20-22.

58 CIOCHETTO, Paula Ribeiro. Marcas de um crime: infanticídio, corpo feminino e medicina legal
(Rio Grande do Sul, 1891-1915). 2011. p. 20.
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destacando o caráter regulador – poder – que em síntese é manifestado em diversas

esferas. Segundo o autor “(...) este poder moldava o indivíduo de tal forma que ele se

sujeitava aos seus comandos sem perceber que era comandado.” Por conseguinte,61

Ferreira discorre sobre os primórdios da cidade de Ribeirão Preto no interior de São

Paulo, em que motivado por questões econômicas atreladas ao café se desenvolveu de

forma rápida ao longo do século XIX, não obstante, trata que o alto índice de imigrantes

italianos aumentou a pobreza, criminalidade, e mendigos. Assim, Ferreira destaca o

infanticídio problematizando esta prática através do jornal “A Cidade” que difundia

noticias sobre o infanticídio, por certo, tratando do horror cometido pelas mães que é

representado até com certo sensacionalismo.

Por conseguinte, alguns elementos se tornam notórios, como por exemplo, a

questão da alegação de desonra, desse modo a pena seria mais branda, ademais as

questões da medicina legal também estão no centro das problemáticas. Em relação às

fontes temos que; “a mídia ganhou força considerável após meados do século XIX em

todo o mundo, especialmente pelo fato de suas assertivas passarem a exercer forte

influência sobre a opinião pública.” , consequentemente os jornais foram tidos como62

fontes abundantes, além dos processos-crime para investigar historicamente a prática de

infanticídio.

Estudando a prática e o julgamento do infanticídio, Georgiane Garabely Heil

Plen destaca as relações sociais cotidianas em torno das mulheres que praticaram esse

crime na cidade de Ponta Grossa, Paraná, no século XX. A partir de um caso de uma

mulher que ocultou dos pais a gravidez e pôs fim à vida do filho logo após seu

nascimento, a autora enfatiza a figura dos vizinhos como controladores sociais, de modo

que percebeu nos processos analisados que esses indivíduos se tornam centrais à

condenação ou a prova da inocência, tendo em vista que em seus discursos apresentados

apontam questões relacionadas ao cotidiano da “mãe desnaturada", ou seja, por certo

62 Idem, p. 10.

61 FERREIRA, Emerson Benedito; INFAMES, Crianças. Infanticídio, estupro e defloramento: crimes
cometidos contra crianças na Ribeirão Preto da segunda década do século XX (1912-1918). Um breve
estudo do jornal ‘A Cidade’. Derecho y Cambio Social, n. 42, 2015. p. 4.
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uma forma de averiguar se seria uma mulher com conduta honrada perante a vizinhança

.63

A formação desta rede de sociabilidade foi uma tendência bastante comum
entre as camadas populares em se tratando de conflitos privados, pois os
vizinhos e amigos não apenas exerciam controle sobre seus atos ou possuíam
a função de suporte emocional, como se tornavam atores no palco do
judiciário, uma vez que, sendo intimados como testemunhas incorporavam
posições de defesa ou acusação no transcorrer da ação criminal.64

A partir deste capítulo e citando Cláudia Fonseca podemos destacar que ser

mulher, mãe e pobre não foi ao longo da história, e continua não sendo, uma tarefa

simples. Estudando a luta de mulheres no âmbito jurídico pela guarda de seus filhos no

Rio Grande do Sul no início do século XX, Fonseca evidencia que por ser um espaço

composto por unanimidade por homens, as mulheres sofreram censura nos processos

estabelecidos . No início do século XX, além do salário dos maridos não serem65

suficientes para o sustento da família, havia dificuldades em manter o emprego,

consequentemente, a mulher pobre envolta em uma moralidade não condizente com sua

realidade, buscava suprir as necessidades da casa no âmbito público em trabalhos

assalariados. Desta forma, expostas ao assédio sexual e, ao mesmo tempo, tendo que

zelar por sua reputação e moral .66

Ironicamente, apesar de ser evidente que em muitos casos a mulher trazia o
sustento principal da casa, o trabalho feminino continuava a ser apresentado
pelos advogados e até pelas mulheres como um mero suplemento à renda
masculina. Sem ser encarado como profissão, seu trabalho em muitos casos
nem nome merecia.67

Decerto, as mulheres pobres recebiam menos do que os homens pobres, que por

sinal, já recebiam mal comparado às necessidades de subsistência da família. Sendo

abandonadas pelos companheiros, essas mães solos encontram barreiras em conseguir

67 Idem, p. 517.
66 Idem, p. 516.

65 FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. IN: DEL PRIORE, Mary. História das mulheres no
Brasil. São Paulo: Contexto, 1997.

64 Idem, p 53.

63 PLEM, Georgiane Garabely Heil. AS" MANIAS ESQUISITAS" DE CASEMIRA: UM ESTUDO
SOBRE A PRÁTICA E O JULGAMENTO DO INFANTICÍDIO. Revista de História Regional, v. 8, n.
1, 2007.
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ajuda até mesmo de parentes próximos, como por exemplo, dos pais, tanto por questões

morais como financeiras .68

A mãe sozinha estava, portanto, entre dois fogos: por um lado, pressões
econômicas e políticas que impunham a necessidade de um (novo) marido;
por outro, a condenação pela opinião pública de qualquer mulher que tivesse
mais de um homem na vida. Que essa condenação tem base na rivalidade
masculina, não há dúvidas.69

A lei não concebia o direito para a mulher abandonada a estabelecer uma nova

relação com outro companheiro, mas havia, no entanto, uma aceitação, de modo que, de

acordo com Fonseca, a mulher conseguiu o direito à guarda do filho, provando que

inicialmente ela havia sido abandonada pelo ex-companheiro, ou seja, a mancebia era

uma prática costumeira .70

A moral burguesa não era de todo estranha aos grupos populares. A prova se
acha no desespero registrado por meninas defloradas que preferiam arriscar
um aborto, cometer infanticídio ou até mesmo matar-se, antes de vir a público
seu estado de mãe solteira.71

Por certo, a experiência da maternidade no âmbito popular da primeira metade

do século XX, de acordo com Fonseca, não deve estar centrada apenas na relação

conjugal, ou seja, entre o marido e a esposa, mas situá-la nas redes sociais. Nas palavras

da autora:

O cuidado das crianças cabia, conforme os ditados da divisão tradicional do
trabalho, à mulher, porém, essa mulher não era sempre a mãe biológica. Para
fazermos considerações sobre a maternidade em grupos populares, temos
portanto de levar em consideração também avós, criadeiras e mães de criação

.72

Por fim, entendemos que é necessário ao pesquisar o crime do infanticídio na

história, devemos levar em consideração as questões em torno da mulher que está

praticando a morte do filho, ou seja, as questões econômicas, morais ou culturais que

estavam envolvidas.

72 Idem, p. 535.
71 Idem, p. 529.
70 Idem, p 525.
69 Idem, p. 525.
68 FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. p518



CAPÍTULO 2- JULIA GOMES: “uma besta humana” e a prática do

infanticídio

A historicidade do infanticídio e seus conceitos

Os costumes, sendo compreendidos como historicamente determinados, estão

periodicamente sofrendo alterações de significados e, também, reavaliados. Uma forma

de compreensão de determinados costumes é através do estudo dos crimes,

consequentemente, da legislação punitiva . Nesse sentido, Andréa Barbosa destaca o73

Código Penal de 1940 e o pensamento de alguns juristas, como por exemplo, Nelson

Hungria, Edgard Noronha, Victor Gonçalves, entre outros.

Barbosa destaca o Jurista Victor Gonçalves para evidenciar a percepção sobre os

costumes “como um conjunto de regras uniformes de comportamento a que as pessoas

devem obedecer para não serem enquadradas em um dos crimes previsto pelo Código

Penal” . Ao abordar os crimes contra os costumes, a autora acentua que tanto o Código74

Penal de 1940 quanto seus comentadores previam nesta seção os costumes como a

defesa pela liberdade sexual, sem qualquer distinção de gênero, no entanto, vale

ressaltar que originalmente, a lei tinha como objetivo controlar a sexualidade feminina.

É nesse sentido que o conceito de pudor se torna fundamental para a defesa da

honra sexual feminina, ou seja, “o pudor tem a função de proteger a atividade sexual

segundo os princípios éticos da sociedade e deve também resguardar os aspectos

biológicos da procriação” . Sobre o código penal de 1940, afirma a autora:75

O Código Penal de 1940, como já foi dito, foi elaborado em conjunturas
sociais e políticas específicas ━ Estado Novo no Brasil e nazismo no plano
internacional. O conceito de moral que se forjou nesses cenários postulava
ser o indivíduo regulado sexualmente tanto pelos aspectos pedagógicos como
pelos biológicos, e que as regras comportamentais deviam visar a um
aperfeiçoamento da raça através do controle da sexualidade.76

Barbosa acentua que por conta desta perspectiva jurídica sobre moral, o Estado

teve papel de destaque no processo de moralização da sexualidade dos indivíduos. Por

conseguinte, a honra não seria um fator apenas individual, mas também coletivo e os

76 Idem, p. 124.
75 Idem, p. 123.
74 Idem, p. 122.

73 BARBOSA, Andréa da Rocha Rodrigues. A História (quase) secreta: sexualidade infanto-juvenil e
crimes sexuais na cidade de Salvador (1940- 1970). 1. ed. Salvador: Sagga, 2019. v. 1.
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comportamentos ditados pela honra em determinada sociedade “variam de acordo com

as relações sociais e de gênero existentes em sociedade.”77

Já a autora Isabel Cristina Hentz, ao discutir a honra e a vida nos debates

jurídicos sobre aborto e infanticídio nas primeiras décadas do Brasil republicano,

desenvolve Um percurso pela lei pertinente sobre estes crimes no país, aqui nos

interessa o de infanticídio, evidenciando a importância da conceituação da palavra “lei”

e, sobretudo, o questionamento se é a lei que influencia a sociedade ou a sociedade que

influencia a lei. Para Hentz “A lei é um elemento importante de regulação das relações

sociais entre os indivíduos e as instituições, uma vez que é o espaço que garante

direitos, estipula deveres e institui proibições” .78

O infanticídio é caracterizado como crime desde o primeiro Código Criminal do

Brasil em 1830, no qual se punia quem matasse recém-nascidos, ato praticado

principalmente por mulheres que buscavam dar fim a gravidezes indesejadas. Antes

deste Código vigorava no Brasil desde 1603 as Ordenações Filipinas que não

mencionava o infanticídio, em síntese, “a lei era a palavra do rei e qualquer ato que ia

contra a lei, qualquer crime, era crime contra o rei” . Ou seja, o infanticídio não era79

visto como crime, ficando a prática, quando descoberta, criminalizada ou não pelo rei.

Fato que demonstra, não só o poder absoluto do rei, como também a pouca preocupação

com a vida das crianças.

Decerto, podemos destacar que o período do final da década de 1880 e início da

década de 1890 é marcado por transformações políticas e sociais importantes à história

do país, como por exemplo, o fim da escravidão com o estabelecimento da Lei Áurea,

em 1888, e o fim da monarquia com a Proclamação da República, em 1889. Essas

transformações influenciaram no surgimento de mudanças no âmbito legislativo com a

criação do novo Código Penal, em 1890 e, no ano seguinte, a nova Constituição.

As legislações mudam não porque precisam melhorar em si, mas porque
precisam responder a novas questões, a novos conflitos de classe, a novas
necessidades de controle social, que surgem com as mudanças de uma
sociedade e que uma legislação antiga não consegue mais responder.80

80 Idem, p. 54.
79 Idem, p. 56.

78 HENTZ, Isabel Cristina. A honra e a vida: debates jurídicos sobre aborto e infanticídio nas primeiras
décadas do brasil republicano (1890-1940). 2013. p. 42.

77 BARBOSA, Andréa da Rocha Rodrigues. A História (quase) secreta. p. 142.
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Nesse sentido, não havendo mais escravidão formal e monarquia no país,

buscou-se a modernidade para o Código Penal. Sobre o crime de infanticídio, ficou

delimitado como crime de infanticídio “matar infante até os sete primeiros dias de

vida”, comparando ao Código anterior, o de 1830, nota-se aumento dobrado da pena

numa tentativa de controle sobre esta prática . De acordo com o artigo 197 do Código81

Criminal de 1830 a pena para a prática do infanticídio variava de três a doze anos de

prisão, todavia, se praticado pela mãe para ocultar sua desonra a pena seria reduzida de

um a três anos. No Código republicano de 1890 a pena estava em torno de seis a vinte e

quatro anos de prisão, enquanto a prática para ocultar a desonra da mulher seria de três a

nove anos.

Analisando o ato de infanticídio nos códigos penais de 1830 e 1890, Joana Maria

Pedro destaca que diferente do Código Penal de 1830, no Código Penal de 1890 o ato

do infanticídio passou a ser visto como uma prática delituosa.  De acordo com a autora:

Tal mudança na lei, acreditamos, sofreu um processo lento de apropriação por
parte das mulheres, que até então encontravam no aborto, na exposição do
recém-nascido e, em casos extremos, no infanticídio, uma forma de
resguardar sua honra e a de seus familiares .82

Tal mudança na lei, efetivando a criminalização do infanticídio e, inclusive, aumentando

a pena, pode ser um indício de um uma ideia de infância ou “sentimento moderno de

infância”, presente entre as elites da sociedade brasileira”83

Outro ponto a ser destacado é a questão da medicina, enquanto profissão liberal

prestigiada, por certo que pressupõe ciência e sabedoria. Ao longo do século XIX a

medicina passou a estudar com mais ênfase o corpo da mulher, sobretudo, pautado no

cientificismo higienista no qual expandiu o controle a respeito da família, da sociedade

e dos prazeres sexuais .84

Caberia então ao médico proteger as mulheres, pois cada vez mais a ciência
médica se interessava pela natureza feminina e as doenças de seu corpo. Tal
atenção teve como efeito a formação das especialidades voltadas para a
diferença feminina, gerando a consolidação da ginecologia e a obstetrícia.85

85 Idem, p. 51.

84 VÁZQUEZ, Georgiane Garabely Heil. Mais cruéis do que as próprias feras: aborto e infanticídio
nos Campos Gerais entre o século XIX e o século XX. 2005. Dissertação (Mestrado). Programa de
Pós-Graduação em História, Setor de Ciências Humanas Letras e Artes. Universidade Federal do Paraná.

83 Sobre o sentimento moderno de infância ver a obra A infância esquecida. Salvador. 1900-1940 (2003).
82 PEDRO, Práticas proibidas, p. 86.
81 HENTZ, Isabel Cristina. A honra e a vida. p. 73.
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Nesse sentido, o conhecimento médico se aliou ao direito penal numa busca pela

normatização e o estabelecimento do controle das práticas das mulheres, segundo

Vásquez, sobretudo, ao que tange à sexualidade e à maternidade . Percebe-se o86

discurso médico do final do século XIX e da primeira metade do século XX enfatizando

a função reprodutora da mulher, ao passo que se manteve o discurso sagrado da

maternidade em torno do culto mariano, logo a perspectiva que o infanticídio como algo

imoral, anormal e contrário à natureza feminina permaneceu .87

Desde o final do século XIX a medicina compreendia que a prática do

infanticídio só poderia ser fruto de um claro demonstrativo de loucura pós-parto. No

entanto, a compreensão em torno da honra, ou seja, a mãe que matou o filho com o

intuito de ocultar a desonra permaneceu no âmbito legal até a década de 1940, momento

em que o novo código penal passa a assimilar a perspectiva da influência do estado

puerperal, dessa loucura momentânea, a morte do filho se tornava, portanto, uma

consequência .88

Para a medicina o crime da mãe que mata seu bebê é de tal forma contrário às
leis da natureza e ao ideal de maternidade, tão valorizado, que era preciso
entendê-lo como produto de uma mente doente e louca, pois jamais uma mãe
consciente de seus atos poderia cometer esta barbaridade. Esta explicação
clínica para o infanticídio  era freqüente na  segunda metade dos oitocentos.89

No entanto, um dos empecilhos para a aplicabilidade do Código Penal de 1940

referente ao infanticídio estava relacionado à dificuldade que os peritos possuíam para

diagnosticar se no momento do parto o estado puerperal teria sido determinante, tendo

em vista a demora em que a denúncia desses crimes aconteciam, mas, principalmente a

burocracia no âmbito da justiça que dificultava as investigações .90

Por certo, já na primeira metade do século XX ocorre a construção de um ideário

feminino em um processo de diferenciação entre as classes sociais, ou seja, o

estabelecimento de códigos de distinção e identificação entre mulheres da elite em

relação às mulheres das camadas populares, nesse sentido, aquelas que não estavam

enquadradas eram consideradas o “outro”. De acordo com Joana Maria Pedro:

90 Idem, p. 106.
89 Idem, p. 67.
88 Idem, p. 67.
87 Idem, p. 56-7.
86 VÁZQUEZ, Georgiane Garabely Heil. Mais cruéis do que as próprias feras. p. 52.
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As mulheres que praticaram infanticídio, bem como o aborto, nesse período,
trazidas à cena através de jornais, processos policiais e judiciais, estavam
inseridas no interior dessa ordem. Ou seja, também foram configuradas como
o “outro”, o sujeito que deveria funcionar como exemplo negativo de como
uma mulher, uma mãe, não deveria agir.91

Portanto, a primeira metade do século XX no país é marcada por um processo de

modernização, seja em urbanização de cidades, mas também em padrões sociais e

comportamentais, algo que se refletiu na lei. O crime de infanticídio assume um espaço

de escândalo público, logo, as mulheres que eram acusadas desse crime estavam fora do

padrão esperado do ideário de maternidade construído. Uma vez indesejadas, essas

mulheres nos processos criminais e nas divulgações em jornais de seus atos ganharam

descrições negativas. De acordo com Pedro, a partir de então tanto os processos

criminais quanto a divulgação dos crimes nos jornais tinham caráter punitivo e

exemplificador . Após estas breves considerações sobre o crime de infanticídio no92

Brasil e, especificamente, na Bahia, voltamos o nosso olhar para “o caso Júlia Gomes”,

na cidade de Feira de Santana.

O caso de Julia Gomes

A manhã do dia 24 de Maio de 1952 poderia ter sido mais uma manhã comum

na rotina de dona Rosalva Teixeira Mascarenhas, viúva, com 43 anos e mãe de sete

filhos, contudo, foi alertada por suas empregadas domésticas, Maria da Conceição e

Adelina Gonçalves sobre a visível quantidade de urubus presente em seu quintal na

Avenida Sampaio em Feira de Santana, Bahia . Não demorou muito tempo para a93

descoberta que havia um bebê recém-nascido sendo devorado pelas aves. Constatado do

que se tratava, dona Rosalva de forma imediata “levou ao conhecimento da polícia que

tomou as devidas providências que o caso urgia” . Mais rápido ainda foi a descoberta94

de quem abandonou a criança naquelas condições; Julia Gomes, negra, com apenas 20

anos de idade, portanto, menor de idade à época, sua mudança a trabalho na casa do

94 Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282,  p. 3.

93 O atrativo a tais aves já foi citado no início do capítulo I deste trabalho, o feto de uma criança recém
nascida.

92 Idem, p. 86-91.
91 PEDRO, Práticas proibidas. p. 112.
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senhor Alípio Falcão Nunes e dona Balbina de Oliveira Nunes da cidade de Rui

Barbosa para Feira de Santana completava dois meses.

Podemos destacar que no caso de Julia Gomes, a jovem teve êxito em esconder

sua gravidez em grande parte do tempo, segundo os depoimentos dos vizinhos no

processo eles mal sabiam da existência da jovem, quem dirás de sua gravidez. De

qualquer forma, na última semana de gestação Julia já manifestava dores e cansaço,

preocupando sua patroa dona Balbina. Na madrugada do dia 24 de maio, data do crime,

Balbina procurou a empregada em seu quarto para saber como estava seu estado de

saúde e encontrou o quarto “todo tinto em sangue”, mas, segundo Julia, era resultado de

uma cólica que estava sofrendo. De acordo com a patroa, esta só percebeu do que se

tratava ━ um infanticídio━ para sua "surpresa" na manhã seguinte quando o feto tinha

sido encontrado . Atordoada de dor em busca de esconder sua vergonha, a jovem Julia95

Gomes narra que os primeiros sinais que o parto estava próximo se manifestaram em

seu quarto através de dores. Motivada pelo intuito de esconder da patroa, tomou a

decisão de ter o filho no quintal da vizinha. Após o parto, ainda havia barreiras físicas

em seu caminho como a janela que haveria de pular e a cerca em que mergulhou “doida

de dor” para regressar ao seu aposento. Se assim Julia Gomes narra o que aconteceu,

sua patroa, seus vizinhos e a investigação nos revela o contrário.

Além de dona Balbina,outras três mulheres depuseram no dia 27 de maio.

Valdira Teixeira Mascarenhas, maior de idade, filha da dona da casa em que o bebê foi

encontrado, destacou que a notícia proveniente das empregadas deixou-a surpreendida,

decerto, em hipótese alguma cogitou que a quantidade de aves estivesse devorando uma

criança. Quem imaginaria? Embora não soubesse o nome da empregada da vizinha,

atribuiu o crime a mesma, tendo em vista ter notado manchas “visíveis de sangue” no

quarto de Julia ao dirigir-se, ao mesmo tempo que os policiais, à casa de sua vizinha.

Valdira não teve dúvidas sobre o suposto local do parto por duas razões: primeiro, pois

o quintal em que foi encontrado não notou registro de sangue, enquanto no quarto havia

grande quantidade. A partir da percepção de que a cor do corpo era rósea “natural”

afirmou “que está mais do que positivo que a parturiente têve a criança dentro do quarto

95 Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282, p. 9.
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e em seguida a atirou pela janela caindo como foi encontrado no quintal de sua

residência” .96

Já no depoimento de Maria da Conceição Gonçalves, maior, solteira, analfabeta

e com a situação econômica precária, alegou que dado às provas e a confissão, a

culpada só poderia ser Julia Gomes. Ao ser questionada se acreditava que Julia Gomes

após supostamente dar a luz no quarto teria forças para deixar a criança no local

encontrado com as próprias mãos, destacou que esta não teria forças para depois do

parto saltar a janela, passar pela cerca de arame e finalmente depositar a criança,

respondeu que não poderia afirmar “porque nunca passou por esse transe” .97

A última testemunha do dia foi Adelina Gonçalves, assim como sua colega de

trabalho na casa de dona Rosalva, era maior de idade, solteira, não sabia a própria idade

e sua situação econômica também era precária. Adelina alegou que só conheceu Julia

Gomes na manhã do crime, e que a quantidade de sangue no quarto em detrimento da

quantidade sanguínea no local onde o bebê foi encontrado atesta o verdadeiro local do

parto. A importância em analisar o processo criminal contra Julia Gomes a partir da

interseccionalidade se torna evidente, tendo em vista que as perguntas direcionadas às

empregadas domésticas da casa vizinha, também mulheres pobres e negras como Julia,

tem distinção às direcionadas às patroas, como por exemplo, o fato de Adelina e Maria

da Conceição serem questionadas se caso estivessem grávidas conseguiriam reproduzir

a narrativa apontada pela ré, no entanto, o mesmo não ocorreu com as outras mulheres

ouvidas no inquérito. Maria da Conceição alegou que não poderia afirmar, tendo em

vista nunca ter entrado nesse transe, Adelina, por sua vez, justificou que já teve muitos

filhos, embora não diga a quantidade, mas que não teria forças para tanto, ou seja, a

única forma para que o corpo ali estivesse seria atirado pela janela.

Considerando pois o fato de não se notar um pingo sequer (de sangue) do
trajeto que da janela para o local onde fora encontrado a criança, só pode
admitir que a sua empregada têve a criança dentro do quarto e em seguida
houvesse atirado a mesma a uma distância de oito metros mais ou menos indo
cair no quintal que dá para a janela do seu quarto que no caso é o quintal da
residência de sua visinha e amiga a professôra Rosalva Mascarenhas”98

98 Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282,  p. 9-10
97 Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282,  p.  12.
96 Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282, p.  11.
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A partir do laudo de exame cadavérico do Instituto Médico - Legal Nina

Rodrigues, os peritos destacaram que no quarto da acusada, aproximadamente oito

metros de distância onde o bebê foi encontrado, havia coágulos de sangue, por certo,

verdadeiro local do parto, dali a jovem teria arremessado a criança ao quintal da vizinha,

caracterizando assim crime de infanticídio, afinal de contas com esta ação a preservação

da vida do filho não era o esperado.

Ainda segundo o laudo cadavérico, a criança morta apresentava deformação

traumática do lado direito da face e do crâneo, outro ponto destacado foi à ausência do

cordão umbilical no local, indicando duas possibilidades, a mais provável contrária à

narrativa de Julia, de que o parto tinha sido realizado no local. A outra possibilidade era

de que o cordão umbilical tivesse  sido tragado pelas aves.

O ato de Julia foi compreendido pelos indivíduos que participaram como

testemunhas no processo como um sentimento repulsivo que deveria ser combatido de

forma imediata. Essa perplexidade é perceptível ao longo do processo de Julia Gomes,

como por exemplo, no discurso do delegado Osvaldo Bastos Mello. Em seu relatório, a

autoridade destaca a “frieza” e a "barbárie" presente na jovem. Para o delegado:

Julia Gomes, a mãe desnaturada, num assômo de profunda indiferença, de
supremo desprezo atira o rebento, a quem deu o sêr, ao premeditado
abandono, à veracidade dos úrubus, sôb inaceitável alegação de que fizéra
premida pelo receio, pela vergonha que inspirava semelhante ato a sua
patrôa”99

A alegação do sentimento de vergonha, para justificar seu crime, não foi o

suficiente para que o delegado ficasse sensibilizado perante o horror que o ato teve. Até

o início do século XX, muitas mulheres que praticavam o infanticídio justificavam o ato

como uma tentativa de ocultar a desonra. A discussão de honra se faz pertinente neste

caso uma vez que entendemos a partir de uma perspectiva antropológica, que a honra

influencia nos códigos morais de determinada sociedade . Nesse sentido, percebe-se100

ao longo da história, a honra masculina como algo diferente da feminina, pois, para os

homens estava relacionada a prover a casa, enquanto a mulher estava em torno do

controle sexual, ou seja, da manutenção de sua virgindade. Vale reforçar, que no caso de

100 HENTZ, A honra e a vida, p. 99.
99 Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282,  p. 21.
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Julia Gomes, a honra poderia ser o de menos, frente ao medo de perder o emprego e

garantir sua sobrevivência.

A honra das mulheres também estava ligada à sua conduta moral e sexual e
era vista como tão importante que afetava, também, os homens próximos a
elas, ou seja, a honra masculina também era pautada pela conduta sexual das
mulheres à sua volta, como esposa, irmãs e filhas.101

Sueann Caulfield, ao estudar a honra e a modernidade no Rio de Janeiro a partir

da década de 1920, destaca a partir dos processos de defloramento o discurso produzido

por homens que mantiveram relações sexuais e alegavam que a mulher não teria honra,

ou seja, já havia perdido a virgindade anteriormente com outro rapaz. Portanto, um

discurso associativo de ausência de honra feminina pela ausência de virgindade .102

Ainda de acordo com Caulfield:

Essa estratégia da defesa era baseada em um padrão moral que permitia que
os homens se envolvessem em relacionamentos sexuais impunemente, desde
que as parceiras não fossem virgens ou casadas. Essa impunidade safava os
homens de outras responsabilidades além de danos à honra.103

Percebe, nesse sentido, que os homens detinham liberdade para os prazeres da

vida noturna, entretanto, a mulher que tivesse comportamento semelhante era definida

como desonesta. Um aspecto que corrobora esta perspectiva é a forma como a

prostituição era assimilada pelos juristas no século XX. Percebidas como mulheres sem

honra e moral, em casos de estupro, por exemplo, não conseguiam amparo legal, pois o

estupro seria contra a honra feminina . Decerto, não podemos falar sobre honra104

feminina de forma homogênea sem levar em consideração a classe social que a mulher

faz parte, pois os parâmetros desenvolvidos nos códigos criminais, sobretudo, no que

tange à defesa da honra, é destinado às mulheres das elites, ou seja, a mulher pobre era

obrigada a (re) significar os valores dominantes, uma vez que a luta pela subsistência

predominava como prioridade.

Apesar de certas semelhanças, existia um enorme descompasso entre a
moralidade oficial e a realidade vivida pela maioria de pessoas desta época. E
nesse descompasso não era, de forma alguma, inocente. Voltava-se na

104 HENTZ, A honra e a vida.
103 Idem, p.  215.
102 CAULFIELD, Em Defesa da Honra, p. 208.
101 HENTZ, A honra e a vida. p. 100.



41

maioria de casos, contra a mulher, tida como responsável pelo
não-cumprimento do ideal .105

Para além da questão moral, a virgindade possuía, de certa forma, valor

financeiro, afinal a mulher podia, a partir dela, barganhar um bom casamento, algo que

consequentemente acarretaria em benefícios à família da noiva, ou seja, era um

patrimônio familiar que merecia atenção e controle.

Não somente, por sua autoridade, o pai colocava um freio aos impulsos
sentimentais de suas filhas, mas também, por sua valentia, mantia homens
predadores a distância, pois sempre pairava sobre virgens a ameaça de
“rapto”. Tática acionada por homens que queriam obrigar uma menina ou
seus pais a consentir a seu casamento com ela, também dizia respeito a
sedutores casados e estupradores .106

Por certo, é possível destacar que durante séculos foi concebido em torno das

mulheres a perspectiva de que esta seria voltada para a capacidade de procriar e

reproduzir a espécie humana. De acordo com Cláudia Maia e Elizeth Vieira por conta107

disso foram construídas ao longo da história a noção de que as mulheres são portadoras

de “instintos maternos”, ou seja, uma percepção centrada numa ideologia ligada à

natureza, consequentemente, a mãe amaria incondicionalmente seu filho buscaria, a

todo momento, protegê-lo e amá-lo, enquanto, numa discussão feminista e de gênero a

partir do século XX esses estudos passaram a compreender o caráter histórico que

condicionava o que é “ser mulher”. As autoras destacam ainda que ao questionar o

instinto materno como natural às mulheres ou aquelas que fossem contrárias ao

casamento e a maternidade, ou seja, contrárias aos ideários dominantes, eram

ridicularizadas como as “solteironas”, por exemplo .108

A idealização da maternidade estava cerrada dentro das relações matrimoniais, pois
tinha como objetivo a sexualidade reprodutiva e a constituição da família sadia e
higienizada. Fora da vida conjugal, ela era motivo de vergonha da moça e sua
família, pois era a prova visível da sua desonra.109

Destacando, portanto, a virgindade como algo que deveria ser protegido pelo

Estado, pela família e pela moça, Maia e Vieira apontam que a consequência para uma

109 Idem, p.  66.
108 Idem, p. 66.

107 MAIA, Cláudia Jesus; VIEIRA, Elizeth J. Pereira. " Mães desalmadas": infanticídio e amor materno no
norte de Minas na década de 1970. Caderno Espaço Feminino, v. 22, n. 2, 2009.

106 Idem, p. 530.
105 FONSECA, Ser mulher, mãe e pobre. p. 531.
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gravidez fora do casamento era a expulsão de casa. Convergindo essas questões, as

autoras defendem que a prática do infanticídio é um tipo de violência de gênero, tendo

em vista, segundo as autoras, o crime ser praticado contra si, ou seja, contra seu corpo e

ao seu filho com o objetivo de ocultar a desonra e preservar sua honra. Um crime,

portanto, resultado de pressões sociais .110

Essa moral é severa demais com as mulheres, sobretudo as mais pobres. Ao
mesmo tempo em que cobra delas valores como recato e honra baseada em
um tipo de comportamento sexual, as expõem e as subjugam à sedução, ao
desejo e a volúpia da sexualidade masculina – que deve ser afirmada o tempo
todo. Nas pesquisas sobre aborto e infanticídio as histórias dramáticas de vida
da maioria das mães criminosas em geral se repetem: mulheres pobres,
solteiras, empregadas domésticas, provenientes do interior ou da zona rural,
muitas seduzidas e utilizadas sexualmente pelo patrão .111

Sobre o crime de infanticídio, a alegação de desonra detinha amparo legal no

Código Criminal de 1830 e no de 1890, ou seja, a honra da mulher honesta que havia

sido seduzida ou estuprada se tornava um elemento compreensível para a sua

absolvição. Já a partir do Código Penal de 1940, a justificativa de desonra desaparece

dando evidência ao estado puerperal como possível atenuador do crime . Andréa da112

Rocha Rodrigues ao buscar As razões do abandono, elenca, como já foi destacado

anteriormente, a ausência de sentimentos, a questão financeira, mas também destaca

uma perspectiva psicológica. Para a pesquisadora:

Ao que parece, a loucura, doença muito apontada como causadora do
abandono, pairava sobre o universo feminino. O estado de loucura temporário
ou permanente das mulheres pode ter várias explicações, sendo uma delas o
que atualmente chamamos de depressão pós-parto e que, na época, podia ser
facilmente confundida com a perda da sanidade mental.113

Mas, voltemos à análise do crime de infanticídio cometido por Julia. Ela teria

cometido o crime motivado por uma depressão pós-parto, associado ao medo de perder

o emprego? E se foram estas as motivações, quais das duas prevaleceu ao tomar a

decisão de cometer o crime? São perguntas difíceis de responder, pois o processo é

permeado por vozes masculinas, os operadores da lei. No processo, Júlia destaca que

naquela madrugada, enfrentando as dores do parto e a busca pela ocultação do filho,

encontrava-se atordoada, ou seja, apresentando perturbação dos sentidos. Embora

113 RODRIGUES, Andréia da Rocha. A infância esquecida. p. 117.
112 HENTZ, Isabel Cristina. A honra e a vida. p. 100.
111 Idem, p. 67.
110MAIA, Cláudia Jesus; VIEIRA, Elizeth J. Pereira. " Mães desalmadas". p. 67.
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presente no termo de interrogatório que o estado de sanidade mental da jovem era

“aparentemente boa", para o delegado Osvaldo Bastos Mello, Julia Gomes só poderia

ser compreendida a partir de dois prismas psíquicos. No primeiro como uma besta

humana “fria, inacessível, tarada para o mais nefando crime” ou portadora de uma114

velada debilidade mental.

Imagem I - fotografia, tirada pelos peritos, do corpo do bebê

Fonte adaptada: Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282, p-18. (1952)

Imagem II - fotografia, a barriga dilacerada pelas aves

114 Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282,  p. 21.



44

Fonte adaptada: Infanticídio, CEDOC-UEFS,  4-110-2282, p-18. (1952)

Prosseguindo com a análise, os peritos destacam, como se percebe na imagem acima, a

cavidade abdominal aberta, sem vestígios de órgãos. De forma conclusiva é indicado

que a morte foi praticada em consequência de uma hemorragia intracraniana feita de

forma mecânica com a provável intenção do agente realizador .115

Se o crime de Julia Gomes revela a violência que o recém-nascido foi exposto,

podemos destacar também o discurso misógino do âmbito judiciário de meados do

século XX. A partir das afirmativas do delegado Osvaldo Bastos Mello e através do

escrivão de polícia João Augusto Ferreira, Julia é definida de forma nada formal e em

carta enviada ao Dr. Juiz de Direito da Vara Crime é associada à prostituição. Segundo

as autoridades: A “meretriz Julia Gomes” havia sido recolhida ao Quartel de Polícia

local no dia dois de junho de 1952, após ter tido alta do hospital da Misericórdia, local

onde estava se recuperando. Na carta ainda havia a solicitação de transferência de Julia

à capital, Salvador, tendo em vista as péssimas condições para acomodar mulheres no

quartel local.

A forma como Julia Gomes é encarada ao longo do processo criminal, de certa

forma, demonstra a influência do pensamento do italiano Lombroso sobre o perfil do

criminoso, pois se percebe a partir das afirmações do delegado a perspectiva de

inferioridade, ou melhor, de traços animalescos e primitivistas na ré. Pensamento

115 Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282,  p. 17.
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eugenista, podemos destacar que em torno dos estudos de Lombroso há a construção de

estereótipos raciais em relação ao “outro”, em síntese, buscava-se identificar e

promover o controle social desses indivíduos propensos à criminalidade .116

No dia 10 de setembro de 1952, compareceram no Paço Municipal,

especificamente, na Sala das Audiencias, as testemunhas Balbina Oliveira Nunes, a

patroa de Julia Gomes, e Maria da Conceição dos Santos, empregada doméstica que

encontrou o corpo dilacerado pelas aves. Nesse segundo depoimento e na presença do

juiz de Direito da Vara Crime Jorge de Faria Góis e do advogado de defesa da acusada,

o Dr. Jorge Watt, Balbina, casada, com 29 anos de idade, doméstica e alfabetizada,

reforçou que após a descoberta do crime, a sua empregada não teria demonstrado

qualquer tipo de arrependimento, ao chamá-la para ver o "cadaverzinho" no caixão,

recebeu como resposta “não tem importância isto”, rechaçando a frieza de Julia Gomes.

Para Balbina ainda era incerta a motivação do crime, embora a justificativa de vergonha

que a jovem teria por estar grávida fosse a única que tivesse conhecimento pelos

vizinhos. Sobre a criança ter nascido viva ou morta, também destacou que não poderia

afirmar, todavia, a criança tinha uma “bôa cor” até nas unhas, que com o passar do

tempo foram ficando roxas.

Um aspecto importante destacado no depoimento, diz respeito à saúde mental da

jovem, sabe-se que o horror público causado pelo ato despertou na sociedade feirense

em relação a “mãe desnaturada” uma perspectiva em torno da loucura, da selvageria e

da crueldade. O desejo, portanto, de saber a natureza da criminosa. De acordo com

Balbina, o próprio pai da criminosa lhe contou que onde morava, “no sertão”, ou seja,

na cidade de Rui Barbosa, de onde era proveniente, Julia Gomes teve seu primeiro filho,

na ocasião “só não matara o outro filho ao nascer, por ter havido a interferência dele

ainda em tempo”. Embora cite a fala do pai da jovem, para a patroa, Julia Gomes não

demonstrou nem antes depois do crime qualquer tipo de "desequilíbrio mental” .117

Já no depoimento de Maria da Conceição dos Santos, empregada doméstica,

natural de Conceição de Maria, com 23 anos de idade, solteira e analfabeta, percebemos

117 Infanticídio, CEDOC-UEFS, 4-110-2282, p. 32.

116 GÓES, Luciano. A “tradução” do paradigma etiológico de criminologia no Brasil: um diálogo
entre Cesare Lombroso e Nina Rodrigues da perspectiva centromargem. 2015. 242 f. 2015. Tese de
Doutorado. Dissertação (mestrado em Direito)–Faculdade de Direito, Universidade Federal de Santa
Catarina, Santa Catarina. Mais sobre a teoria de Lombroso ver em LOMBROSO, Cesare. O Homem
Delinquente Trad. Sebastião José Roque. São Paulo: Icone, 2007.
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convergências com o depoimento da patroa de Julia, como por exemplo, na percepção

de ausência de arrependimento da criminosa, a não afirmação sobre o estado de

nascimento da criança, ou seja, se nasceu viva ou morta, mas que parecia ter nascido

“de tempo”. A única diferença é que Maria acreditava que o local do nascimento tivesse

sido o mesmo no qual o bebê foi encontrado, mas sem apontar uma justificativa para

esta percepção .118

A terceira testemunha solicitada para comparecer foi o patrão de Julia Gomes no

dia 03 de Outubro de 1952. Alípio Falcão Nunes era um comerciante de 30 anos de

idade, alfabetizado e natural de Bomfim de Feira. Assim como sua esposa, dona

Balbina, o comerciante citou o relato que ouviu do pai da jovem sobre o primeiro filho

que teve. De acordo com Alípio:

(...) que ela tivera um outro filho, tempos atrás e após esse primeiro parto fôra
possuida de certo desequilíbrio mental que durara cerca de trinta a quarenta
dias, uma espécie de fenômeno gravídico: que soube ter ela, naquela
oportunidade, como que, sob influência, da aludida alteração mental, tido
atitude de quem ía esganar o recemnascido .119

Ainda de acordo com o comerciante, na ocasião do primeiro parto a jovem

recebeu tratamento de curandeiros locais para pôr fim ao fenômeno que passou a

manifestar após o parto. Já em relação ao segundo, destacou que sua funcionária era

uma mulher reservada e muito calada, mas sempre trabalhadora, sem apresentar

qualquer tipo de desequilíbrio mental. Na ocasião do crime, Alípio não estava em sua

residência, pois tinha ido para cidade de Rui Barbosa. Quando soube o que aconteceu,

retornou para sua residência. De qualquer forma, não teve contato com Julia Gomes

para tecer qualquer tipo de comentário a respeito de sua sanidade mental no pós-parto,

afinal ela havia sido presa de forma imediata. O interessante é que, durante todo o

processo, a paternidade da criança não é questionada.

Transferida para a Casa de Detenção em Salvador no dia 16 de Julho de 1952,

Julia Gomes permaneceu na instituição de reclusão até o dia seis de Abril do ano

seguinte. Condenada, a priori, pela sociedade feirense e pelo delegado Osvaldo Bastos

Mello, este não poupou esforços para conseguir seu objetivo de vê-la pagar pelo seu ato

que causou horror público, nem mesmo a lei foi impeditivo à autoridade policial. Em

119 Infanticídio, CEDOC-UEFS,  4-110-2282,  p. 34.
118 Infanticídio, CEDOC-UEFS,  4-110-2282, p. 33..
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pedido de liberdade a Julia Gomes do dia 21 de de Março de 1953, o parecer destaca

diversas irregularidades desde o princípio do processo, como por exemplo, no exame

para averiguar a estado de saúde mental, com este exame, que não foi realizado, seria

possível comprovar se o crime teria sido promovido sob influência do estado puerperal,

por certo, compreendendo que embora todas as mulheres nesse processo de parto

apresentam essa condição, em alguns casos é a partir dos efeitos do estado puerperal

que algumas mães ficam desorientadas mentalmente.

Ainda no relatório, o delegado Osvaldo Bastos Mello é apontado como um

agente “fora da lei” que “com toda aquela boçalidade” utilizou das fotografias do120

corpo dilacerado do bebê recém-nascido para inflamar a opinião pública. Além disso, ao

mesmo tempo, que a autoridade apontava os demonstrativos de alienação mental da ré,

sempre se referindo a mesma de forma nada convencional, como uma “mãe

desnaturada”, uma mulher indiferente com relação a gravidade que seu ato teve,

rompendo com o esperado socialmente para a atitude de uma mãe. O relatório continua

que a repulsa que o delegado sentia em relação a jovem, além de levá-lo a agir de forma

tendenciosa, evidencia “por burrice” da autoridade, a ausência do exame que

comprovaria seu estado mental naquele momento.

Já em relação à preventiva, a defesa alegou que não poderia ter sido aceita, como

algo “sem cabimento em face da lei” , afinal no processo ocorreu duas faltas121

consideradas gravíssimas; a ausência de um curador, já que com 20 anos, a ré era

legalmente menor de idade à época, onde a maioridade só era alcançada a partir dos 21

anos de idade e por fim, como já foi citado anteriormente, a ausência do exame sobre

seu estado psicológico .122

A condição financeira do indivíduo acusado de um crime é determinante em

processos criminais, pois as camadas populares, a todo o momento, são assimiladas nos

discursos jurídicos como mais propensas a cometer crimes, ou seja, a associação da

criminalidade à condição social .123

Dentro desta concepção jurídica a marca da pobreza era um dos fatores
determinantes que moldariam sua identidade social pois seus hábitos,
costumes e sentimentos seriam formados a partir de sua condição de classe e

123 VÁZQUEZ, Mais cruéis do que as próprias feras. p. 112.
122 Infanticídio, CEDOC-UEFS,  4-110-2282,  p. 46-48.
121 Infanticídio, CEDOC-UEFS,  4-110-2282,  p. 47.
120 Infanticídio, CEDOC-UEFS,  4-110-2282,  p.  46.



48

esta, no caso das mulheres envolvidas em aborto e infanticídio, estaria
distante dos padrões legitimados como “higiênicos” e “civilizados” .124

Se por um lado o discurso jurídico atribui a criminalidade à condição social, o

mesmo discurso pautava a ignorância e a miséria como uma forma de justificar e,

consequentemente, compreender e inocentar as mulheres pobres que praticavam o

infanticídio, por certo, os advogados de defesa não hesitavam em apontar o desespero e

a falta de conhecimento sobre higiene necessário ao momento de parto .125

Como é perceptível a partir do caso de Julia Gomes, essas mulheres que

cometiam o crime de infanticídio no âmbito jurídico eram assimiladas como incapazes

de possuir o sentimento de amor, algo tão caro ao idealizado e, supostamente, instintivo

materno e, ao mesmo tempo, “essencial à condição feminina” .126

Já os promotores tinham a função de construir argumentações demonstrando
que as mulheres envolvidas em abortos e infanticídios eram monstruosas,
sem alma e loucas, que portanto, deveriam ser excluídas do contato social.
Esses homens procuravam, por meio de suas falas, provar a culpa dessas
mulheres que se recusavam à maternidade. Seus discursos são permeados de
valores morais que cobravam das mulheres ações e sentimentos diante de
um filho. Aquelas que não se enquadravam nos padrões socialmente aceitos
vinculados ao estereótipo de mãe e de “mulher honesta”, teoricamente
deveria receber uma condenação da justiça.127

Compreendidas socialmente e biologicamente para a maternidade, aquelas que

agiam contra sua condição natural e praticavam o infanticídio recebiam nos discursos

jurídicos denominações de monstruosidade, ou seja, a partir dessas falas ocorre o

aparecimento de uma desvalorização moral destas mulheres. Afinal, não

correspondendo ao padrão esperado, apenas lhes restavam à exclusão do contato social

.128

128 Idem, p. 124.
127 Idem, p. 124.
126 Idem, p. 116.
125 Idem, p. 113.
124 VÁZQUEZ, Mais cruéis do que as próprias feras. p. 112.



CONCLUSÃO

Sob luz do então recente Código Penal brasileiro de 1940, o processo crime

sobre sobre infanticídio, realizado em maio de 1952, é um documento consistente em 51

páginas, sendo produzida pela Secretária da Segurança Pública do Estado da Bahia por

intermédio da Delegacia de Polícia de Feira de Santana, com o intuito de investigar o

crime presente no artigo 123 do Código. Hoje o documento faz parte do acervo do

Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOC) da Universidade Estadual de Feira de

Santana. Portanto, é inegável a natureza jurídica do processo, afinal se trata de um

crime, logo suas informações partem de um conjunto de leis, o Código Penal, que

possibilita discutir regras de convivência em sociedade, ou seja, os limites impostos aos

indivíduos. Além disso, percebem-se, ao longo do processo as perspectivas dos sujeitos

participantes, na parcialidade expressa pelo delegado.

Esses discursos, como foram apontados na introdução do estudo, são adequados

à linguagem em que o documento persiste, ou seja, à norma culta que, de certa forma,

limita a compreensão sobre o crime a partir das pessoas ouvidas, como é o caso das

testemunhas Maria da Conceição Gonçalves e Adelina Gonçalves, mulheres negras,

trabalhadoras domésticas em situação econômica precária que, durante o serviço

encontraram o corpo dilacerado no quintal.

Como era o cotidiano das empregadas domésticas em Feira de Santana, Bahia,

na década de 1950? Será que a situação financeira seria tão determinante ao ponto de

influenciar uma mãe a matar seu próprio filho recém-nascido? Essas duas questões são

limitações que este trabalho não pôde responder.

Estaria o casal ocultando, por conseguinte com conhecimento da gravidez, Julia

Gomes em sua residência? E por qual finalidade? São também questões que a fonte

utilizada não dá conta de responder. Embora estivesse há um mês trabalhando na casa,

as testemunhas ouvidas não sabiam da existência da jovem, todavia, de forma imediata

a acusada foi encontrada, tendo em vista os vestígios de sangue em seu quarto, ou seja,

apenas quem estava em casa e saberia do quarto todo ensanguentado foi a patroa,

portanto, a mesma indicou a acusada. Buscava dona Balbina se isentar de qualquer

participação no crime ou como um investigador de conto literário, relacionou os

indícios e descobriu um grande caso?
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Este trabalho contribui para a discussão sobre o crime de infanticídio e seus

desdobramentos na cidade de Feira de Santana, Bahia, destacando a influência do

discurso patriarcal e misógino no âmbito jurídico, de modo que é um campo a ser

construído, ao mesmo tempo, proporciona o debate sobre gênero, infância e

criminalidade no interior baiano. Indica-se como possibilidade de estudos nas condições

materiais e as relações sociais em torno das empregadas domésticas na cidade em

meados do século XX, tendo em vista a percepção no processo, seja a acusada ou as

testemunhas ouvidas serem mulheres negras, sem instrução escolar e que em alguns

casos provinham de outras cidades próximas a Feira de Santana, por certo, amparado

numa perspectiva interseccional.

No âmbito jurídico, ao longo de todo o processo, Julia Gomes esteve em torno

de homens decidindo seu futuro, seja com o intuito de defendê-la ou condená-la, de

modo que em nenhum momento a paternidade do seu pequeno "cadaverzinho" foi

questionada. Por conseguinte, havia o entendimento que a única responsável pela vida

da criança seria a mãe. Isto é um fato que atesta a isenção de responsabilidade paterna

referente à criação, mas ao mesmo tempo, revela como ser pai não seria uma condição

social digna de controle de suas responsabilidades e, nesse sentido, a consequência do

sexo, ou seja, o filho, torna-se um problema unicamente das mulheres pobres que

acumulam às suas vivências a responsabilidade pelo cuidado com os filhos, ao passo,

que são julgadas socialmente como desonradas por engravidarem fora do casamento.

Destaca-se como fundamental para a efetivação deste trabalho monográfico o

Centro de Documentação e Pesquisa, o CEDOC, da Universidade Estadual de Feira de

Santana, nele consta um rico acervo histórico documental sobre a história da Princesa

do Sertão, Feira de Santana, mas também de cidades vizinhas, de forma que enriquece e

proporciona a possibilidade de produzir historiografia de forma consistente e

qualitativa.
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