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A vida do órfão João Pedro da Silva2 não seria mais a mesma depois daquela quarta-

feira, 7 de outubro de 1908. Naquele dia, policiais da cidade de São Paulo prenderam o 

menino, de apenas 11 anos de idade, pobre e analfabeto, que perambulava pelas ruas 

paulistanas, sob a acusação de vadiagem. 

Em busca de informações sobre o garoto, o primeiro delegado da cidade, o dr. F. Nery 

de Lima decidiu consultar o Gabinete de Identificação. Tratava-se de um órgão da Secretaria 

de Justiça e da Segurança Pública do Estado de São Paulo, criado há apenas seis anos, com o 

objetivo de identificar e fichar, por meio de fotografias e impressões digitais, pessoas 

suspeitas de terem praticado algum crime ou consideradas perigosas pelo poder público. 

O Gabinete informou não haver nenhuma acusação contra o garoto, mas mesmo assim 

o fichou como “vagabundo”. O delegado, então, achou por bem encaminhar o inquérito ao 

juiz criminal, porém este respondeu que o caso de João Pedro não era de sua alçada. Segundo 

ele, quem deveria decidir o destino da criança era o juiz de órfãos da capital. O dr. Nery de 

Lima assim o fez, e, no dia 21 de novembro de 1908, o juiz de órfãos, o dr. J. Augusto, 

decidiu pela sorte de João Pedro: ser internado no Instituto Disciplinar. 

 

Disciplinarização do espaço público  

 O processo de João Pedro da Silva é um dos milhares existentes na seção de 

manuscritos do Arquivo do Estado de São Paulo. Ele é bastante simbólico, pois, além de 

evidenciar a disciplinarização dos espaços públicos, mostra como os juízes de órfãos 

passaram a exercer papel fundamental na condução das questões envolvendo a criança e o 

mundo infantil no início do século XX. 

Essa importância dos juízes de órfãos na sociedade paulistana era, na verdade, um 

reflexo das diversas mudanças que sacudiam o Brasil na passagem do século XIX para o XX: 

chegada de imigrantes, industrialização, abolição da escravatura, implantação da República 

                     
1 Este artigo é baseado em minha dissertação de mestrado “De Sebastianas e Geovannis: o universo do menor 
nos processos dos juízes de órfãos da cidade de São Paulo (1871-1917)”, defendida em 1995, na PUC-SP, sob 
orientação da Prof. Dra. Heloísa de Faria Cruz. Na pesquisa foram consultados cerca de 1.200 processos dos 
Juízes de Órfãos da Capital de São Paulo, no período que vai de 1729 a 1924. Esses documentos encontram-se 
na seção de manuscritos do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
2 Documento 27, Lata 174, Ano 1908, Ordem 5504. 
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etc. Se, em seu conjunto, esses acontecimentos transformaram São Paulo em um dos mais 

proeminentes centros econômicos e políticos do país, também contribuíram para aumentar o 

contingente de marginalizados na capital paulista. 

Essas pessoas, sem trabalho, habitação e com poucas oportunidades de sobrevivência, 

tornaram-se vítimas da desigualdade resultante do processo de enriquecimento de São Paulo. 

E o pior: de modo geral, na visão dos responsáveis pelos poderes públicos, foram apontadas 

como as culpadas pelos principais problemas da cidade. 

Crianças e adolescentes não escaparam ilesos desse processo. Se, para os adultos que 

incomodavam a ordem pública, foram criadas as prisões, as colônias correcionais ou os 

hospícios, por exemplo, para as crianças e adolescentes, também foram pensadas algumas 

propostas. De modo geral, quase todas vinculadas à idéia de ampará-las ou “corrigi-las” por 

meio do trabalho. 

Nessa época em que ainda não existia uma legislação específica para o mundo infantil, 

os juizados de órfãos se transformaram em um espaço onde primordialmente aconteciam os 

embates a respeito desse universo infanto-juvenil. 

 

Os juízes de órfãos 

   A origem dos juízes de órfãos remonta ao tempo em que o Brasil era ainda colônia. 

Sua figura é descrita no Livro I das Ordenações Filipinas, código de leis compilado em 1603, 

considerado a espinhal dorsal do direito português. Segundo o título 88, eles deveriam ser 

formados em Direito e escolhidos pelo rei para cuidar dos menores e de seus bens em casos de 

ausência ou falta do pai. 

No Brasil, até o início do século XVIII, essa função era exercida pelos juízes 

ordinários, magistrados sem formação em Direito. Como reflexo do crescimento populacional 

da colônia, no dia 2 de maio de 1731, foi regulamentado no Brasil o cargo dos juízes de 

órfãos. A partir de então, as questões relativas a órfãos menores de idade passaram a ser de 

sua alçada. 

Entre os diversos processos que passavam por suas mãos constavam partilhas de 

heranças, inventários e pedidos de emancipação. Porém, um dos mais importantes e 

corriqueiros era o de solicitação de tutela. 

Quando uma criança era órfã de pai, ou este, por um motivo qualquer, era considerado 

ausente, o juiz de órfãos nomeava um tutor para cuidar dela, caso não houvesse algum nome 

indicado em testamento. Isso em geral acontecia mesmo se o menor vivesse com sua mãe, 

pois esta era quase sempre impedida de assumir a responsabilidade jurídica de seus filhos. O 
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tutor escolhido pelo juiz seria responsável não só pela integridade física da criança ou do 

adolescente, mas também pela gerência de seus bens. Por isso, de tempos em tempos, devia 

prestar contas da administração do patrimônio do menor. Se o juiz desconfiasse de alguma 

irregularidade, poderia destituir o tutor e nomear um substituto. 

 

Novas áreas de atuação   

Ao se analisar a documentação despachada pelos juízes de órfãos de São Paulo até as 

primeiras décadas do século XIX percebe-se que as atenções desses magistrados 

encontravam-se quase todas voltadas para as crianças de posses.  

Porém, a partir das primeiras décadas do século XIX, cada vez mais, a área de atuação 

dos juízes de órfãos vai se modificando. Embora ele continuasse cuidando das questões 

envolvendo o universo dos menores ricos, diversas leis começaram a ser aprovadas com o 

intuito de amparar legalmente esses magistrados para que eles intermediassem questões 

relativas ao trabalho.  

Essa mudança em seu perfil é concomitante com o período em que se debatiam no país 

propostas para se terminar com o tráfico negreiro e se acentuará nas décadas seguintes com as 

leis que, gradativamente, irão pôr fim à escravidão. Sua atuação a partir de então ilustrará a 

tênue linha que separava o trabalho compulsório e a mão-de-obra livre no Brasil do século 

XIX. 

Em 1827, por exemplo, a província de São Paulo decretou uma lei segundo a qual 

todos os africanos presos em tráfico irregular seriam considerados livres, mas ficariam à 

disposição dos juízes de órfãos. Em 1837, um alvará imperial datado de 20 de abril 

determinava que os “africanos livres” dispensados das obras públicas na Corte também 

deveriam ser entregues aos juízes de órfãos. 

Em nome do Estado, esses magistrados passaram a alugar os negros “livres” sob sua 

custódia para terceiros ou então, a emprestá-los a instituições, como a Santa Casa de 

Misericórdia, a fim de exercerem ali trabalhos compulsórios.  

Isso pode ser percebido, por exemplo, em um processo3, de 1838, no qual o requerente 

Vicente de Castro Cabral pede autorização para trocar seu escravo, de nome João, adquirido 

através do Juizado de Órfãos da Capital por um outro. A razão é que seu cativo recusava-se a 

mudar-se com ele para a Bahia, para onde iria a trabalho. Vicente chega até mesmo a sugerir 

um local aonde poderia ser encontrado um substituto: 

                     
3 Documento 7, Lata 98, Ano 1838, Ordem 5428. 
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Em conseqüência pois existindo não só no jardim público desta cidade como no seminário de 
Santa Anna alguns africanos livres empregados gratuitamente nos serviços deste 
estabelecimento e procedendo que nenhum inconveniente haverá em ser o africano em 
questão trocado por qualquer um destes por isso peço para V. Ex. se digne permitir que o 
suplicante possa trocar o mencionado africano com um dos que melhor lhe aprouver, na 
forma [ilegível] que o respectivo Juiz de Órfãos faça lavrar as declarações necessárias 
obrigando-se o mesmo suplicante a pagar os 24$ (...). 

 

As leis que davam aos juízes de órfãos o amparo legal para lidar com o trabalho 

compulsório, como no caso citado, não se restringiam apenas aos negros adultos. Na década 

de 1840, uma lei ampliou a área de atuação desses magistrados que incorporaram novas 

atribuições às suas antigas funções.  

A partir de então, eles se responsabilizaram também pela vida de mulheres solteiras ou 

casadas cujos pais ou maridos, respectivamente, não se encontravam presentes e, passaram a 

cuidar, até mesmo, da administração dos bens dos indígenas. Por conta disso, o órgão passou 

a ser chamar Juizado de Órfãos, Ausentes e Anexos da Capital. 

 

A tutela e o trabalho infantil 

Um dos principais instrumentos desses magistrados, a tutela, que até então era 

empregada como um mecanismo para garantir a proteção das crianças passou por novas 

regulamentações. Em 1842, por exemplo, uma lei imperial de 15 de março dispensou a 

apresentação da fiança para os interessados em tutelar um menor. Essa era uma antiga 

reivindicação dos juristas da época, pois, segundo eles, não havia sentido pedir essa garantia 

quando os tutelados eram pobres. 

O fim dessa obrigatoriedade permitiu que um número maior de pessoas pudesse entrar 

com pedidos de tutelas. Empregando quase sempre um discurso humanitário de proteção à 

infância, as pessoas passaram a solicitar aos juízes a guarda e a tutela de órfãos brancos 

pobres, dos filhos de negros (libertos ou escravos) e, a partir do final do século XIX, das 

crianças dos imigrantes também. 

De modo geral, a análise dos documentos mostra que, de meados do século XIX até as 

primeiras décadas do século XX, a tutela deixou de ser usada segundo os princípios de 

proteção da criança para se tornar um amplo mecanismo de agenciamento do trabalho infantil. 

Não raro, as pessoas faziam pedido de tutela para terem crianças e adolescentes executando-

lhes serviços de forma compulsória.  

O documento abaixo é um dos vários pedidos de tutela encaminhados nesta época aos 

juízes de órfãos.  O requerente Eugydio Antonio da Silva solicita a tutela de duas crianças – 

Rita e Maria – filhas da africana Joana: 
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Diz Eugydio Antonio da Silva desta capital que havendo lhe sido deixado pela 
fallecida Dona Catharina Maria Barbosa os serviços de huma creada africana de 
nome Joana, foram-lhe igualmente recomendadas pela mesma fallecida as duas 
filhas desta de nome Rita de edade de 8 anos e Maria de 5. 

Como venceu o tempo de serviço (...) a preta tirou igualmente da vontade do 
mesmo as duas filhas.  

(...) Vem requerer não só por humanidade e para o bem das duas raparigas como 
para cumprir a última vontade da fallecida. (...) O suplicante quer que se designe 
a nomear-lhe tutor das mesmas duas raparigas...4  

 

O contrato de soldada 

Com as primeiras leis abolicionistas, um outro instrumento jurídico que raramente 

havia sido utilizado pelos juízes de órfãos veio contribuir ainda mais para a 

institucionalização do trabalho infantil: o contrato de soldada. 

Segundo a lei este contrato destinava-se a promover o aluguel de órfãos pobres para 

outras pessoas a fim de que essas crianças aprendessem um ofício capaz de lhes garantir o 

sustento no futuro. Em troca de seu trabalho, o menor deveria receber moradia, saúde, 

educação, alimentação e um pagamento, o soldo, cujo montante poderia ser resgatado aos 21 

anos. 

Assim como a tutela, as origens do contrato de soldada remontam às Ordenações 

Filipinas. De acordo com essa lei o contrato deveria funcionar da seguinte maneira: quando 

um juiz tomava conhecimento da existência de um órfão com idade superior a sete anos, ele 

deveria promover, ao final de suas audiências, um leilão. Quem tivesse interesse em contar 

com essas crianças e jovens trabalhando em suas oficinas ou residência deveria apresentar ao 

juiz uma proposta de soldada. Aquele que oferecesse mais pelo trabalho do menor firmaria o 

contrato por meio de escrituras públicas.  

A legislação do Brasil independente, no entanto, indica que aqui a soldada nunca foi 

usada com o princípio de ensinar um ofício para as crianças. Ao contrário, aponta que seu 

objetivo quase sempre foi o de facilitar o acesso à mão-de-obra infantil. Foi com esse intuito, 

inclusive, que diversas leis que regulamentavam o contrato de soldada foram promulgadas 

durante o século XIX. 

Em 1835, por exemplo, a portaria imperial de 19 de novembro afirmava que aos 

“menores de cor, dados a criar fora de estabelecimentos, quando estiverem em idade 

competente, dar-se-á o de soldada”. Dois anos mais tarde, diz a lei que “os menores 

indigentes” também podiam ser “alugados para serviços domésticos”, bem como os filhos de 

estrangeiros. Ou seja, ampliava-se dessa maneira o universo dos menores passíveis de serem 

                     
4 Documento 13, Lata 102, Ano 1844, Ordem 5432. 
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assoldados, afinal, a exigência inicial para a assinatura desse contrato – a de que o menor 

fosse órfão – não era mais uma premissa. 

Na medida em que a sociedade paulistana caminhava para o final do século, o contrato 

de soldada se tornou um importante instrumento dos juízes de órfãos para lidar com o 

crescente número de menores pobres, órfãos e indigentes da cidade.  

O documento abaixo é exemplo de um detalhado contrato de soldada feito no Brasil no 

início do século XX. 

Aos quinze dias do mês de junho de mil novecentos e um, (...) compareceu o cidadão Arlindo 
Roberto Alves (...) e por ele me foi dito que se obrigava pelo presente contrato cuidar 
cuidadosamente da menor Helena, natural de Montevidéu, órfã de pai e mãe, digo órfã de pais, 
tratando-a não só quando estiver de saúde como quando se achar doente, dando-lhe médico 
[ilegível] e vestuário independente da soldada a [ilegível] subjugada pela seguinte tabela: [até] 
doze anos pagar a quantia de 10$000 (dez mil réis), de doze a quinze anos, doze mil réis, de 
quinze a dezoito anos quinze mil réis e de dezoito a vinte anos 18$000 (dezoito mil réis) 
mensalmente e entrando para a Caixa Econômica também mensalmente com a devida 
soldada.5 
 
Por meio de contratos como este, o órgão passou a institucionalizar o trabalho infantil, 

processo que se consolidaria nas décadas seguintes, quando o trabalho passou a ser visto pelos 

poderes públicos como a principal forma de regeneração e educação dos menores pobres e 

indigentes. 

 

A infância disciplinarizada  

Quando os juízes de órfãos entendiam que havia chances de uma “recuperação mais 

imediata” desses menos, eles os encaminhavam para as inúmeras instituições assistenciais que 

nasceram no período na capital paulista. Esses locais trabalhavam, normalmente, em regime 

de internato ou semi-internato e eram divididos para meninos e meninas.  

Enquanto as primeiras eram educadas para as prendas domésticas, os garotos 

aprendiam marcenaria, carpintaria e outras atividades manuais, sendo, assim, instruídos para o 

mundo das fábricas. 

Já as crianças consideradas pelos poderes públicos como “quase irrecuperáveis” 

tinham um destino diferente: eram recolhidas ao Instituto Disciplinar, órgão criado em 1902, 

no bairro do Tatuapé, e que mais tarde se transformou na Febem. 

Na época, o Instituto não era encarado como um local de reclusão, mas como um 

espaço aonde as crianças poderiam aprender os bons hábitos. O regime de trabalho ali dentro 

                     
5 Documento 26, Lata 162, Ano 1901, Ordem 5492. 
 



 7

tinha o mesmo rigor de uma fábrica, com horários e regras delimitadas. O rígido sistema de 

educação valorizava a obediência e a submissão. 

De modo geral, esse sistema serviu de modelo para todos os outros espaços destinados 

a confinar os menores no Brasil no período e muitos de suas características vigoram ainda 

hoje nos órgãos de “apoio e proteção à infância”. 

 

Canal de reivindicação  

Se, por um lado, os juízes de órfãos tiveram importante participação no processo de 

institucionalização do trabalho infantil, eles também se tornaram um canal de reivindicação 

dos anseios das crianças pobres e de suas famílias. As ações que ali se desenrolaram revelam 

que a partir do final do século XIX, o juizado de órfãos constituiu em poderoso espaço 

jurídico de redefinição das relações sociais e familiares. 

Era freqüente, por exemplo, chegar aos juízes denúncias de menores que trabalhavam 

sem receber o soldo, que não estavam matriculados em escolas ou que se encontravam 

constantemente submetidos à violência física e sexual. Até mesmo os próprios menores 

passaram a usar o espaço para reclamar de pais, tutores e contratantes: 

(...) Compareceu o menor Bernardino Marques Castro e por ele foi declarado que 
recebe maus tratos do seu tutor Antonio Martins de Oliveira, que além de 
espancar o declarante obriga-o à noite a levar animais a pastos distantes duas e 
meias léguas de sua casa, no distrito M Boy; que o declarante via-se, devido às 
coças que leva de seu tutor, a fugir da casa dele (...).6 

A importância dos juízes de órfãos começou a declinar a partir da década de 1910, 

quando outros órgãos passaram a desempenhar o papel até então sob a responsabilidade 

desses magistrados. Foram os casos das comissões sanitárias, das delegacias de polícia, do 

Instituto Disciplinar.  

Nessa mesma época, inclusive, uma legislação específica a respeito dos menores 

começou a ser criada. O próprio Código Civil de 1917 trouxe profundas mudanças em relação 

à responsabilidade do Estado e da família sobre a criança. Assim, os Juizados de Órfãos, 

Ausentes e Anexos da Capital foram extintos em outubro de 1927 pelo mesmo decreto que 

criou, em seu lugar, o Juizado de Menores. 

Passados mais de cem anos desde que os juizes de órfãos emergiram como um 

símbolo das discussões a respeito da vida dos menores pobres, abandonados e infratores, a 

sociedade brasileira ainda não encontrou um encaminho para lidar com a infância desvalida. 

                     
6Documento 44, Lata 175, Ano 1908, Ordem 5505. 
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Embora já esteja mais que comprovado que a política de disciplinarização e trabalho 

estejam falidas enquanto método de educação desses jovens e adolescentes, de modo geral, 

ela ainda dá o tom a inúmeros projetos — governamentais ou não — espalhados pelo país. 

Enquanto não houver de fato, uma política de inclusão social desses menores, a infância 

brasileira continuará como um dos maiores exemplos de violação dos direitos humanos do 

mundo, perpetuando assim, em muitas outras crianças, o drama vivido por João Pedro da 

Silva. 

 

FONTES MANUSCRITAS CITADAS NO TEXTO 
Processos Cíveis Pesquisados no Arquivo Histórico do Estado de São Paulo 
PROCESSO de vagabundagem contra o menor João Pedro da Silva, de 11 anos, com pedido 
de encaminhamento do mesmo para o Instituto Disciplinar do Tatuapé. Documento 27, Lata 
174, Ano 1908, Ordem 5504. 
AUTOS Civis de arrematação do africano João. Documento 7, Lata 98, Ano 1838, Ordem 
5428. 
PEDIDO de tutela das menores Rita, de 8 anos, e Maria, de 5 anos. Documento 13, Lata 102, 
Ano 1844, Ordem 5432.  
CONTRATO de soldada da órfã Helena. Documento 26, Lata 162, Ano 1901, Ordem 5492. 
DENÚNCIA de maus-tratos feita por menor contra o tutor. Documento 44, Lata 175, Ano 
1908, Ordem 5505. 
 

BIBLIOGRAFIA 
ARIÉS, Phelippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 
BORGES PINTO, Maria Inez Machado. Cotidiano e sobrevivência: a vida do trabalhador 
pobre na cidade de São Paulo (1890-1914). São Paulo: Edusp/FAPESP, 1994. 
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: T.A Queiroz: Editora 
da Universidade de São Paulo, 1987. 
BRESCIANI, Maria Stella (org.) e outros. A mulher e o espaço público. São Paulo: 
ANPUH(SP)/Marco Zero, ago-set/1989, v.9 (18). 
_____________________Imagens da cidade: séculos XIX e XX. São Paulo: ANPUH(SP) 
Marco Zero/FAPESP, 1994. 
BRUSCHINI, Cristina. Família - uma visão sociológica: como foi pensada a família no 
Brasil. Palestra proferida no IX Encontro de Assistentes Sociais do Hospital das Clínicas - 
Família: locus de prazer e conflito na perspectiva da modernidade. Maio/1991, mimeo. 
CHALHOUB, Sidney et alii. Trabalho escravo e trabalho livre na cidade do Rio de Janeiro: 
vivência de libertos, “galegos” e mulheres pobres. In: Revista Brasileira de História, São 
Paulo, 5 (8/9): 96-105, set/1984-abr/1985, ANPUH/Marco Zero. 
__________________ Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão 
na corte.São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
CRUZ, Heloisa de Faria. Trabalhadores em serviço: dominação e resistência (São Paulo - 
1900/1920). São Paulo: Marco Zero/CNPq, 1991. 
CUNHA, Maria Clementina Pereira. O espelho do mundo - Juquery, a história de um asilo. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
DECCA, Maria Auxiliadora Guzzo de. Cotidiano de trabalhadores na República; (São Paulo 
- 1889/1940). São Paulo: Brasiliense, 1990. Coleção Tudo é História. 
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São 
Paulo: Brasiliense, 1984. 



 9

FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano: a criminalidade em São Paulo - 1880-1924. São Paulo: 
Brasiliense, 1984. 
FENELON, Déa Ribeiro. Trabalho, cultura e história social: perspectiva de investigações. In: 
Projeto/História, Revista da pós-graduação em História da PUC/SP, nº 04, 1985. 
FONSECA, Cândido Borges. “Jurisprudência criminal de menores.” in: Revista Mensal “O 
Direito”, Legislação, Doutrina e Jurisprudência. s/c. 1880 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade - a vontade de saber. São Paulo: Graal, 1985. 
Vol. I 
_________________Vigiar e punir: histórias da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 
1987. 
KUZNESOF, Elizabeth Anne. A família na sociedade brasileira: parentesco, clientelismo e 
estrutura social (São Paulo, 1700-1980). In: Família e Grupos de Convívio. Revista Brasileira 
de História. São Paulo: ANPUH/Marco Zero, set/1988-fev/1989. 
MATTOSO, Kátia de Queirós. O filho da escrava: em torno da Lei do Ventre Livre. In: 
Escravidão. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.8 nº16, p. 37-55. mar/1988-
ago/1988.  
MOURA, Esmeralda Blanco B. de. Mulheres e menores no trabalho industrial: os fatores 
sexo e idade na dinâmica do capital. Petrópolis: Vozes, 1982. 
PERROT, Michele. Os excluídos da História: operários, mulheres e prisioneiros. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar. Brasil. 1890-1930. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
ROLNICK, Raquel. São Paulo - início da industrialização: o espaço e a política. In: As lutas 
sociais e cidade: São Paulo passado e presente. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
STORCH, Robert D. O policiamento do cotidiano na cidade vitoriana. In: Revista Brasileira 
de História. São Paulo, 5 (8/9); 7-33, set/1984-abr/1985. 
THOMPSON, E. P. Senhores & caçadores: a origem da lei negra. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1990. 
 
 
Palavras-chaves 
Tutela – contrato de soldada – juiz de órfãos – infância – São Paulo – virada do século – 

família – escravidão – século XIX – imigrantes  
 



Café, ferrovias e crescimento populacional: o florescimento da 

região noroeste paulista 
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O objetivo deste artigo é mostrar as inter-relações entre a expansão cafeeira, a 

ampliação da rede ferroviária e o crescimento populacional no estado de São Paulo na 

virada do século XIX para o século XX, destacando o papel da Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil no processo de expansão agrícola, principalmente do café, e de 

crescimento populacional na região por ela atravessada.  

A ferrovia Noroeste do Brasil, que liga as cidades de Bauru (SP) e Corumbá 

(MS), começou a ser construída em 1905, atingindo Porto Esperança (MS) no ano de 

1914, quando completou 1.272 quilômetros de extensão. 

O período que compreende as duas últimas décadas do século XIX e o início do 

século XX marca o fortalecimento no estado de São Paulo do trinômio: cultura cafeeira, 

expansão ferroviária e crescimento populacional (imigração). 

Através do Vale do Paraíba, o café penetra no estado de São Paulo no início do 

século XIX, vindo da região de Vassouras (RJ). Rapidamente a cultura cafeeira se 

alastra atingindo o centro-oeste paulista, de modo que, a partir de meados do século 

XIX, o café já era o principal produto comercial brasileiro, chegando a representar 3/4 

do valor das exportações. A introdução das ferrovias, a vinda em massa de imigrantes e 

a disponibilidade de terras foram fatores decisivos que levaram a esse grande 

desenvolvimento da cultura cafeeira.1 

O decênio de 1880-1890 é o de maior desenvolvimento ferroviário para o estado 

de São Paulo2, e é neste mesmo decênio, não por acaso, que surgem os grandes centros 

cafeeiros de Limeira, São Carlos, Araraquara, Descalvado, Jaboticabal e Ribeirão Preto. 

Por outro lado, no que se refere ao povoamento do estado, é nesse momento que ocorre 

                                                
1 Vários autores mostraram a estreita relação existente entre o desenvolvimento da produção cafeeira, o 
crescimento populacional e o surgimento das ferrovias no estado de São Paulo, principalmente a partir da 
década de 1880: CAMARGO, J. F. Crescimento da população do Estado de São Paulo e seus aspectos 
econômicos: ensaio sobre as relações entre a demografia e a economia. São Paulo, 1952. Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras; MATOS, O. N. de. Café e ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo e o 
desenvolvimento da cultura cafeeira. São Paulo: Alfa-Omega, 1974; SAES, F. A. M. de. As ferrovias de 
São Paulo (1870-1940). São Paulo: Hucitec, 1981; HOLLOWAY, T. H. Imigrantes para o café: café e 
sociedade em São Paulo (1886-1934). Tradução: Eglê Malheiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984; 
MONBEIG, P. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. Tradução: Ary França e Raul de Andrade e Silva. 
São Paulo: Hucitec/Polis, 1984.  
2 MATOS, op. cit., cap 4. 



a migração em massa de mineiros e cariocas para o oeste paulista, além da chegada 

vultosa de imigrantes. Dessa forma, motivada pelo café e ajudada pela expansão das 

ferrovias, por volta de 1885, toda a região centro-oriental paulista já estava efetivamente 

ocupada.3 O desenvolvimento do estado de São Paulo nesses dez anos foi notável: o 

comércio aumentou três vezes, houve considerável crescimento populacional, a 

produção cafeeira do estado representava metade de toda a brasileira, e a imigração 

apresentava resultados significativos.4 

Com o café atingindo regiões cada vez mais distantes do litoral, o que era 

possível graças à abundância de terras de solo ainda virgem, as ferrovias surgiram para 

auxiliar a produção cafeeira já existente, tornando o transporte mais rápido, seguro e 

barato da produção com destino ao porto de Santos.5 

Essa estreita ligação explica o fato de a maioria das ferrovias paulistas terem 

sido construídas com capitais levantados na própria província, com pessoas ligadas ao 

café. É o caso das estradas de ferro Paulista, Mogiana e Sorocabana, que foram 

organizadas e financiadas pelos grandes cafeicultores paulistas e seus aliados no 

comércio e governos locais6; além das pequenas ferrovias que surgiram na década de 

1890, construídas para atender aos interesses de grandes fazendeiros, pois as mesmas 

passavam na frente de suas terras, sendo verdadeiras “cata-café”.7 

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que começa a ser construída apenas em 

1905, foi criada, ao contrário das outras grandes ferrovias paulistas, para ser uma 

ferrovia de penetração, buscando novas áreas para a agricultura e povoamento. 

Até 1890, o café era quem ditava o traçado das ferrovias, que eram vistas apenas 

como auxiliadoras da produção cafeeira. Após 1890, há uma inversão nessa ordem e as 

estradas de ferro agora passam a ser construídas tendo a função de abrir novas áreas 

para a expansão agrícola, principalmente do café, e conseqüentemente para o 

povoamento e comércio de terras. Além da Noroeste, um outro exemplo de ferrovia que 

penetrou no chamado “sertão desconhecido” foi a Sorocabana, que prolongou seus 

trilhos atingindo o sudoeste paulista.8 

Ao mesmo tempo em que a produção cafeeira crescia e as ferrovias se 

multiplicavam, o crescimento populacional acompanhava tal expansão. A necessidade 

                                                
3 MATOS, op. cit., cap. 2. 
4 Ibid., cap. 4. 
5 HOLLOWAY, op. cit., p. 25. 
6 Ibid. 
7 MATOS, op. cit., cap. 4. 
8 Ibid.  



de um maior contingente de mão-de-obra para a lavoura leva os cafeicultores a 

exercerem uma política de incentivo à imigração, sendo os imigrantes “parcela 

importante da mão-de-obra das fazendas de café”.9 O povoamento tendia a acompanhar 

as ferrovias e a produção cafeeira. Em áreas onde o café já estava em decadência, como 

é o caso da região do Vale do Paraíba após o início do século XX, a população 

permaneceu estável ou com um pequeno decréscimo. 

A partir do que foi dito até agora, podemos analisar a estreita relação entre o 

aumento demográfico das diferentes zonas cafeeiras com seus respectivos 

desenvolvimento econômico e expansão da via férrea.10 Nesse sentido, até 1890, as 

ferrovias buscavam áreas onde a produção cafeeira e a população eram maiores, já 

estando estabelecidas. Depois de 1890, as ferrovias precedem à produção e à população, 

abrindo novas áreas para que estas se estabelecessem.  

Quanto à ferrovia Noroeste do Brasil, Ghirardello diz que  

 
se compararmos a Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil a outras, construídas em solo 
paulista, teremos como diferenciais o desconhecimento da zona a ser percorrida, a produção 
agrícola inexistente e, particularmente, a aportagem em lugares sem nenhuma ocupação urbana. 
As demais ferrovias paulistas, até então, buscavam áreas de plantio e produção cafeeira, a 
CEFNOB não.11 

  

A zona noroeste do estado, que se desenvolveu rapidamente após 1910 com a 

chegada da ferrovia Noroeste do Brasil, tinha em 1900 uma população ínfima de 7.815 

habitantes e produzia em 1905 apenas 93.821 arrobas de café.12 Já na terceira década do 

século XX, a população da região noroeste se multiplicara em 80 vezes e a sua produção 

cafeeira atingia 13.200.365 arrobas, conforme as tabelas 1 e 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 SAES, op. cit., p. 42. 
10 José Francisco Camargo dividiu o estado de São Paulo em dez zonas cafeeiras, principalmente com 
base na influência das maiores ferrovias de cada uma. As zonas são: 1ª- Capital; 2ª- Vale do Paraíba; 3ª- 
Central; 4ª- Mojiana; 5ª Araraquarense; 6ª- Paulista; 7ª- Noroeste; 8ª- Alta Sorocabana; 9ª- Sorocabana; 
10ª- Baixa Sorocabana. 
11 GHIRARDELLO, N. À beira da linha: formações urbanas da Noroeste paulista. São Paulo: Editora 
Unesp, 2002. p. 47. 
12 SAES, op. cit., p. 44-45. 



 Tabela 1 – População de São Paulo. Número de habitantes por zona 

  ANO       1854       1874       1886          1900          1920           1934              1940 

1ª zona      35.670    46.775    74.895       281.256     654.578      1.168.776      1.480.116       
2ª zona      123.948  251.603  335.922     405.334     484.699      476.534         472.305 
3ª zona      128.257  228.203  295.782     412.741     752.524      843.335         848.659 
4ª zona      57.092    122.057  178.795     464.091     811.974      871.389         843.148 
5ª zona      21.889    69.614    133.697     275.079     530.257      599.842         576.775 
6ª zona        ___       16.347    33.151       148.400     583.771      879.532         943.832 
7ª zona        ___         ___         ___          7.815         136.454      618.990         856.506 
8ª zona        ___       30.370    71.903       118.905     341.754      599.661         724.017 
9ª zona      23.432    40.085    54.805       80.820       134.227      148.365         175.272 
10º zona    26.861    32.300    42.430       85.167       161.950      226.903         259.686 

TOTAL    417.149  837.354  1.221.380  2.279.608  4.592.188   6.433.327      7.180.316       

Fonte: CAMARGO, op. cit., vol. II, Tab. II e Tab. 22. 
 
Tabela 2 – Produção de café de São Paulo. Arrobas por zona 

   ANO       1854            1886             1905             1920             1934             1940 

1ª zona        ___              ___              8.275            1.007            1.220            465 
2ª zona       2.737.639    2.117.134     1.804.355     734.387        898.751        556.996 
3ª zona       525.296       4.795.850     4.490.684     2.271.763     3.669.253     1.937.219 
4ª zona       81.750         2.366.599     2.145.312     8.850.184     8.973.764     9.080.156 
5ª zona       223.470       2.458.134     7.417.916     3.263.620     6.146.144     6.225.798 
6ª zona        ___              ___              5.780.946     2.956.700     14.389.620   15.234.061 
7ª zona        ___              ___              93.821          580.139        13.200.365   18.521.470 
8ª zona        ___              ___              3.931.375     1.536.868     7.189.330     9.321.973 
9ª zona        ___              ___              117.403        139.420        85.388          67.437 
10ª zona      ___              ___              28.992          9.860            56.390          39.912 

TOTAL      3.579.035    12.371.613   35.819.079   20.243.948   54.610.225   60.985.487 

OBS: O total dos anos de 1854 e de 1886 não corresponde à soma; parcelas referentes às outras zonas, 
como segue: 1854: 10.600 arrobas; 1886: 633.896 arrobas. 
Fonte: CAMARGO, op. cit., Vol. II, Tab. 62; Vol. III, Tabs. 107 e 108. 
 

Ao analisarmos as tabelas, veremos que a região de Campinas, que compõe a 

zona Central e que é cortada por várias ferrovias desde a década de 1870, tem um 

elevado crescimento populacional até a década de 30 do século XX, mas atinge seu 

auge na produção cafeeira já na década de 1890. Por outro lado, as zonas 5 e 6, 

Araraquarense e Paulista respectivamente, ao serem atingidas pelo prolongamento das 

estradas de ferro no final do século XIX, têm para esse mesmo período um grande 

aumento nas suas taxas de população e de produção cafeeira. Junto com a quarta zona, a 

Araraquarense e a Paulista representam, até a segunda década do século XX, as maiores 

regiões produtoras de café do estado, sendo ultrapassadas pela região noroeste na 

década de 40.  

Com o fim da escravidão e o crescimento da produção cafeeira, a necessidade de 

mão-de-obra para a lavoura foi um dos grandes problemas enfrentados pelos 

fazendeiros. A solução encontrada foi a vinda de imigrantes.  



A partir de 1886, a imigração ganha importância no estado de São Paulo, 

chegando a registrar, no ano seguinte, a entrada de mais de dez mil estrangeiros.13 O 

primeiro período forte de imigração corresponde aos anos entre 1887 e 1900, sendo o 

ano recorde o de 1895, com 139.998 entradas.14  

Em 1905 foi criada a Agência Oficial de Colonização e Trabalho, órgão 

controlado pelo Estado cuja função era fazer cumprir os contratos entre imigrantes e 

fazendeiros.  

A origem desses imigrantes era diversificada, predominando até 1925 os 

italianos, seguidos de espanhóis, portugueses e, em menor quantidade, de eslavos, 

sírios, japoneses e outras nacionalidades. Após essa data, a migração de brasileiros 

vindos mormente da região nordeste para o estado de São Paulo ganha força, enquanto 

que a imigração diminui e se diversifica ainda mais, desembarcando no “cais de Santos 

homens procedentes dos quatro cantos do mundo”.15  

A zona noroeste absorveu mais de 1/4 da imigração paulista, desembarcando na 

região portugueses, espanhóis, italianos, alemães e japoneses, os quais, segundo 

Manfredi Neto, “marcarão a fisionomia da região”.16 Antes de tudo, chegavam à região 

os camponeses livres, caipiras e caboclos, que derrubavam a mata e faziam o plantio do 

cafezal. Em seguida, vinham os imigrantes. Os primeiros foram os italianos e os 

portugueses, seguidos dos espanhóis e, só depois de 1910, começaram a chegar os 

japoneses.17 

Do exposto, pode-se inferir que a construção da Estrada de Ferro Noroeste do 

Brasil, ligando as cidades de Bauru (SP) e Corumbá (MS), introduziu toda a região 

oeste do estado de São Paulo ao sistema agroexportador e ao povoamento, além de 

integrar e dinamizar as economias do atual estado de Mato Grosso do Sul e do Mato 

Grosso. 

A particularidade da ferrovia Noroeste do Brasil está no fato de que ela, ao 

contrário de suas antecessoras que surgiram para auxiliar a produção cafeeira já 

existente, abriu novos territórios para o cultivo do café e para o povoamento. Na medida 

em que a ferrovia penetrava no então sertão desconhecido, em toda a região a oeste de 

                                                
13 MONBEIG, op. cit.,p. 147. 
14 Ibid. 
15 Ibid., p. 153. 
16 MANFREDI NETO, P. O trem da morte: o imaginário do progresso na Noroeste (1905-1930). São 
Paulo, 1995. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo. p. 64. 
17 PINHEIRO, B. O Estado de São Paulo: Zona Noroeste. 1928. apud Manfredi Neto, op. cit., p. 65. 



Bauru, surgiam estações e, ao redor destas, criavam-se povoados. Os exemplos de 

cidades que se formaram a partir destes povoados são muitos: Avaí, Presidente Alves, 

Cafelândia, Lins, Promissão, Avanhandava, Penápolis, Glicério, Birigui e Araçatuba. 

Até o presente momento, não se chegou a um consenso sobre os objetivos que 

deveriam ser atingidos com a construção da Noroeste do Brasil, ou então, quais foram 

os interesses envolvidos em sua realização. Mas o fato é que a Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil desempenhou inúmeras tarefas. Numa época em que o território 

brasileiro ainda não estava consolidado e disputas territoriais com países vizinhos ainda 

eram vigentes, a Noroeste do Brasil teve importância estratégica e militar, ligando o 

extremo oeste do território brasileiro ao litoral atlântico. Isso porque, no início do século 

XX, a região que hoje compreende os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

ainda se encontrava desprovida de ligações rápidas, viáveis e seguras com a região 

litorânea brasileira.  

Além disso, a área que se localizava a oeste da cidade de Bauru no início do 

século XX era identificada como “zona desconhecida habitada por índios”. Sendo 

assim, a penetração da ferrovia Noroeste trouxe consigo o povoamento dessa vasta 

região, criando-se inúmeras cidades ao longo de sua linha.  

Entretanto, a principal contribuição da Noroeste do Brasil se deu no campo 

econômico. Sabe-se que a produção cafeeira foi a base da economia brasileira desde 

meados do século XIX até a década de 30 do século XX. Porém, na virada do século 

XIX para o XX, a área plantada de café já absorvia toda a região habitada e conhecida 

do estado de São Paulo. E a Noroeste do Brasil, como ferrovia de penetração, introduziu 

toda uma região no processo de expansão da produção cafeeira, que se encontrava até 

então limitada àquela região já conhecida, permitindo a continuação da supremacia do 

sistema agro-exportador brasileiro por pelo menos mais três décadas.18  
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Virgindade, moralidade e honra: 

concepções sobre a mulher no início do século XX 

 

 Edivilson Cardoso Rafaeta 

 

 

Introdução 

 

Uma jovem de aproximadamente 17 anos de idade é deflorada. Mórbido 

relato de um acontecimento doméstico? Talvez não! O mais provável é que tenha 

sido seduzida pelo seu deflorador, o qual lhe fez proposta de um matrimônio feliz e 

duradouro. Mas o que dizer se o deflorador é na verdade seu padrasto? Crer que 

certamente o mesmo não a seduziu com propostas de casamento, visto que já é 

casado com a mãe da jovem? Ou também caberia supor que foi ela quem, valendo-

se de suas prerrogativas sexuais, desvelou-se aos olhos do consorte de sua mãe, 

levando-o à falta de controle de suas pulsões? Mas e se a vítima revelasse aos 

meios legais que sua mãe se encontrava muito doente, à espera do momento 

infortúnio de sua morte? Não seria este um forte argumento para crer nas 

promessas do sedutor e ceder aos seus apelos? Porém, quando todo este relato 

chegar aos meios legais, donde se espera ver reparado o mal e restabelecida a 

honra da púbere, muitas outras posições emergirão e discursos acabarão por 

emoldurar um quadro ao mesmo tempo intricado e interpolado desta situação1. 

São estas relações, esses discursos que envolvem a honra nas primeiras 

décadas do século XX, que se vêm contemplados neste artigo, tendo como base as 

análises de processos-crime de defloramento na cidade de Piracicaba/SP, entre os 

anos de 1908 e 1926. 

 No período, o Brasil convivia com uma série de pressupostos ligados à 

questão da modernidade. “Ordem e progresso” era o lema positivista que conduzia 

uma boa parte dos políticos, intelectuais e profissionais liberais – e porque não 

dizer também pessoas comuns – ao sonho de transformar o Brasil em uma nação 

moderna, compatível com os moldes europeus ou estadunidenses.  Dentro desta 

perspectiva, noções de honra, moralidade e modernidade, por vezes, se misturaram, 
                                                 
1 Arquivo do Fórum da Comarca de Piracicaba/Arquivo Histórico do Instituto Educacional 
Piracicabano (AFCP/AHIEP). Obs. A abreviação ao lado será utilizada para referenciar todo o 
restante deste artigo.  
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permitindo que, ao mesmo tempo, uma diversidade de discursos e posições 

ganhasse o palco das relações no interior desta sociedade em transformação. Tais 

prerrogativas aparecem com freqüência em vários trabalhos historiográficos que se 

ocuparam do Rio de Janeiro – então capital do país -, ou mesmo de São Paulo que 

se encontrava em amplo desenvolvimento e crescimento demográfico 

(CHALHOUB, 1996; ESTEVES, 1989; CARVALHO, 1989; BORIS FAUSTO, 

1984).  

Contudo, como se davam tais questões em uma cidade interiorana? Como 

apareciam, entre os envolvidos em crimes sexuais, noções de honra, virgindade, 

família e outras intimamente ligadas a estas? Tais concepções eram divergentes 

entre si, o que contribuiria para um embate entre os envolvidos durante o 

transcorrer do processo? 

 

(Des)construindo imagens: a busca por uma outra identidade 

 

Os inquéritos e processos-crime por defloramento nas primeiras décadas do 

século XX marcam um cenário rico para a compreensão de uma mentalidade 

constituída sobre o papel da honra e da mulher. Tais procedimentos investigativos 

mobilizavam uma série de pessoas, as quais passariam a conviver, durante algum 

tempo, com um contratempo comum. Após tomarem conhecimento do suposto 

defloramento de uma jovem, pais, parentes, vizinhos e amigos se mobilizavam em 

prol de uma causa compartilhada: levar o deflorador a reparar o mal feito à 

donzela, mediante o casamento com a mesma.  

Neste ínterim, quer seja na presença do delegado de polícia ou do juiz de 

direito, as testemunhas favoráveis à vítima procuravam demonstrar a sua 

honestidade e reafirmar os supostos votos de casamento que o réu lhe fizera. De 

maneira bastante semelhante, os defensores da integridade do réu tentavam em 

seus depoimentos, tornar questionável juridicamente a honestidade da moça, 

atacando seus modos, seus costumes, o ambiente familiar em que residia, as 
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pessoas que a acompanhavam pelas ruas, dentre tantas outras questões que 

contribuíssem para comprovar sua imoralidade2. 

É comum, por exemplo, aparecerem nos processos julgados na Comarca de 

Piracicaba, nas primeiras décadas de 1900, declarações como as de Bonardi 

Aluizo, casado, com 31 anos, que ao testemunhar, salienta que a vítima era moça 

honesta e que morava em casa de família. Alfredo Alexandre de Castro, solteiro, 

21 anos de idade, também faz questão de frisar que a vítima era pessoa respeitada 

no bairro, onde jamais havia ouvido falar dela senão em virtude do caso ocorrido 

com o réu, e que somente a ele a vítima dava confiança (AFCP/AHIEP, 1911-

1912). Em outro processo, a testemunha, ao referir-se à vítima, novamente faz 

questão de afirmar que “sabe ser ela uma moça de exemplar comportamento”, 

mesmo que tivesse ouvido falar que ela havia passado uma noite em casa de seu 

noivo. Aliás, era este o motivo que levou ao surgimento dos boatos pelo bairro e, 

pelo qual, requeria-se a reparação da honra diante da lei (AFCP/AHIEP, 1926).  

A contínua afirmação desta honestidade tinha um objetivo claro, pois era 

exatamente contrário a ela que o réu, as testemunhas de defesa e os advogados se 

posicionariam. Com freqüência, os advogados estabelecem ataques à moral da 

vítima tentando demonstrar para o juiz que ela não era merecedora do amparo da 

justiça, tendo em vista que já era uma pessoa desonesta. Estas investidas, em 

grande parte, eram construídas com base nos relatos de testemunhas que atacavam 

a imagem da moça.  

Em um processo de 1917, a testemunha Crescentino Della Modesta declara 

que a vítima não era mais virgem e que possuía diversos namorados, “estando um 

dia com um outro dia com outro”. Outra testemunha do caso também faz questão 

de dizer que sabia que a “menor tivera relação com vários estudantes” 

(AFCP/AHIEP, 1917). É fazendo uso destes relatos, que o advogado de defesa 

                                                 
2 Esta combinação diversa de concepções sobre um objeto comum – no caso a honra – também foi 
verificada por Sueann Caulfield ao analisar a questão da honra no Rio de Janeiro entre 1918-
1940, onde recuperou uma série de discursos, por vezes contraditórios, acerca da concepção de 
honra, revelando que juristas, advogados, testemunhas, acusados e réus pensavam de maneira 
diferente os significados da honestidade ou desonestidade no tocante à moralidade sexual 
constituída. Não havia unicidade sobre a definição do papel da honra sexual, embora esta fosse 
importante para boa parte da população brasileira durante a primeira metade do século XX. Cf. 
Caulfield, 2000. 
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constrói sua narrativa e afirma que “a vítima não era honesta. Tinha mau 

comportamento; andava em companhia de prostitutas; tivera relações sexuais com 

as testemunhas Ignácio Gusmão e Crescentino Della Modesta, como eles próprios 

afirmam; tivera relações sexuais com muitos estudantes” (Idem). 

 

Diga-me com quem andas que direis quem tu és 

  

As companhias, tanto da vítima quanto do réu, eram um dos pontos 

fundamentais durante o transcorrer do processo. Saber com quem cada um andava 

e a que horas isto acontecia fornecia indícios da moral que eles possuíam. O tipo 

de pessoa que freqüentava as casas em que viviam também atuava a favor ou 

contra ao longo do processo. Quando Paulina Baptista declara que Maria José de 

Oliveira tinha uma tia que era mulher de “vida alegre” (prostituta) e que com ela 

costumava passear (AFCP/AHIEP, 1917), e, em outro processo, a testemunha José 

de Abreu diz que ouviu falar que a vítima andava à noite em passeios de 

automóveis pelas ruas da cidade(AFCP/AHIEP, 1925), mais do que relatar fatos 

corriqueiros, as testemunhas estavam demonstrando que a moral fazia parte de um 

controle que excedia o corpo da mulher — e com este sua honra —, ou o ambiente 

familiar, pois ganhava o espaço público ao submeter-se ao controle popular. 

Reputar a moralidade com base no círculo de pessoas que mantêm alguma 

relação com os envolvidos nos processos de defloramento não era fato comum 

apenas à pessoa da mulher. Também ao homem era comum atribuir-lhe uma moral 

constituída com base em suas companhias, pois estas corroborariam para averiguar 

a proporção da sua honra. Em 1915, um processo envolvendo Silvério de Paula 

Moraes sinaliza para essa questão. As testemunhas depoentes – ao que tudo indica, 

amigas do acusado – constroem perante o delegado de polícia a imagem do 

referido réu, salientando que “o mesmo é pessoa de bons costumes e não poderia 

ser autor de um crime destes”. O segundo depoente, ressalta “que o mesmo é 

pessoa que merece toda confiança e consideração no bairro”, e ainda uma terceira 

testemunha frisa que “pode garantir que o mesmo nunca se embriagou nem tão 

pouco faltou ao respeito à pessoa alguma, sendo muitíssimo considerado por 
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todos”. Os testemunhos em relação ao réu, ministrados pelos depoentes que 

conviviam com o acusado, obtiveram o êxito almejado e Silvério acabou absolvido 

da acusação que lhe era imputada (AFCP/AHIEP, 1915).  

Contudo, o peso que o círculo de companhias acarretava nos processos era 

desigual se considerada a figura do homem e da mulher. É recorrente nos autos 

constarem alegações contrárias às amizades da moça, bem como o possível 

convívio público que viesse a ter, enquanto que ao homem tais questões raramente 

se colocavam como exemplo de má conduta3.  

Quando João Ferraz de Toledo, vulgo João Mó, foi acusado de deflorar 

Henriqueta Antonia Marins, a sua defesa foi construída por seu advogado, graças 

aos testemunhos dados pelos depoentes e pela própria vítima que declarou “que por 

vezes andou em companhia de João Mó no automóvel deste”. Ocorre que João Mó 

era casado, motivo que, por si só, desabonava perante a sociedade a pessoa de 

Henriqueta. Para além desse fato, não se admitia que uma moça honrada pudesse se 

prestar a tais atos, andando de automóvel em companhia de um homem casado. 

Quanto a João Mó, durante o transcorrer do processo, não se coloca em questão em 

nenhum momento o fato de que, sendo casado, andasse em companhia de uma 

moça solteira pelas ruas e avenidas da cidade (AFCP/AHIEP, 1925).  

Ao analisar processos por crimes sexuais entre os anos de 1900 a 1911, 

Marta Esteves (1989), também observou que saber se uma moça andava sozinha 

era algo de suma importância para determinar a sua honestidade sexual, não sendo 

tal fato inferido ao homem, pois cabia à mulher  resguardar a sua honra.  

 

Vestes indecentes e passeios solitários? Uma mulher desonrada! 

 

É fato recorrente que, não apenas no tocante à questão das companhias, se 

atribuía um peso diferenciado ao homem em relação ao dispensado à mulher, 

                                                 
3 Ver, por exemplo, AFCP/AHIEP. Juízo de Direito, processo-crime contra João da Silva, Caixa 
4B, 1925; AFCP/AHIEP. Juízo de Direito, processo-crime contra Francisco Pianelli, Caixa 6B, 
1917; AFCP/AHIEP. Juízo de Direito, processo-crime contra Elias Miguel, op.cit. Vale a pena 
analisar o processo AFCP/AHIEP. Juízo de Direito, processo-crime contra José Pedro Alnino, 
Caixa 8A, 1908-1911, onde é pouco explorada a moral da moça, mas é amplamente citada a honra 
do réu, principalmente sua vida social exemplar. 
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sobretudo no processo de “construção/desconstrução” da imagem de ambos. A 

desonestidade da vítima podia ser construída por meio de um amplo leque de 

atributos morais, que compreendem desde o modo de vestir-se, de se comunicar, o 

horário e a companhia (ou falta desta) em seus passeios, a freqüência a certos 

locais e até mesmo, o fato delas trabalharem fora, eram indícios de uma suposta 

desonestidade (BORIS FAUSTO, 1984).  

Mas ao homem, tais inferências excepcionalmente eram realizadas, pois 

geralmente se admitia, em meio a uma sociedade marcada por uma visão 

masculina, que o homem tivesse mais liberdade do que a mulher, possuindo uma 

vida pública permeada por passeios noturnos, jogatinas, visitas a prostíbulos e, até 

mesmo, furtivas relações sexuais com moças já desonradas4.  

Quando em 1916, José Marcon vai à delegacia de polícia para requerer 

judicialmente a reparação do mal feito a sua filha, Pierrina Guiari, por Rafael 

Bocchetti, as testemunhas do caso salientam que a menor era vista constantemente 

no chalet de “jogo do bicho” pertencente a Rafael. É exatamente nesta questão que 

o advogado de defesa centra seus esforços para demonstrar perante a lei a 

imoralidade de Pierrina, pois quatro das sete testemunhas haviam declarado que a 

jovem era vista com freqüência no chalet do Sr. Bocchetti. Desta forma, podemos 

observar o quanto este espaço (o chalet) era tido pelas testemunhas como um local 

reservado ao convívio masculino, ainda que Pierrina tenha declarado que suas idas 

ao referido ambiente, resumiam-se apenas em efetivar os jogos de seu patrão 

(AFCP/AHIEP, 1916). 

Esta adequação do comportamento às regras de conduta moral é considerada 

legítima durante os processos. Testemunhas, réus, vítimas, advogados e juristas 

reivindicam um padrão moral delimitado por um sistema de normas visto como 

universal e absoluto. Sendo assim, não é de admirar-se que muitas vezes o 

deflorador seja absolvido pelo simples fato de que a púbere era considerada “sem 

                                                 
4 Tanto Caulfield quanto Boris Fausto levantaram tais questões em seus trabalhos demonstrando a 
recorrência do fato em sociedades distintas, visto que Caulfield está analisando processos no Rio 
de Janeiro (período entre guerras) e Fausto, crimes sexuais cometidos na cidade de São Paulo. 
Caulfield relata que era comum, por exemplo, um rapaz chegar em casa de madrugada, pois isto 
até contribuía para construir a imagem de liberdade que o mesmo já possuía, liberando-se da 
tutela dos pais. Cf. Caulfield, 2000; Fausto, 1984. 
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moral” pela sociedade. Sidney Chalhoub (2001), ao analisar o modelo dominante 

de relação entre o homem e a mulher no Rio de Janeiro da Belle Époque, também 

infere tais pressupostos, valendo-se da leitura de processos-crime. O autor observa 

que os julgamentos tinham por objetivo reafirmar normas dominantes, com os 

envolvidos sendo julgados nem tanto pelos crimes cometidos mas pela adequação 

de seu comportamento às regras de conduta tidas como legítimas. 

 

Virgindade moral: a mulher rotulada 

 

 

No cadinho das relações que envolvem as experiências vividas pelas 

personagens inseridas no desdobrar dos processos de defloramento aqui 

apresentados, os elementos parecem não confluir para uma mistura homogênea. 

Embora o agente gerador do processo seja a concepção de honra vigente, e os 

desdobramentos que requeriam quando essa se via ameaçada, os princípios que 

balizavam a sua defesa eram, senão divergentes, pelo menos ambíguos.  

A família, que desde o século XIX vinha ganhando status de mecanismo 

regulador fundamental da sociedade, via a manutenção – e defesa – de sua honra 

como um ponto basal para sua sobrevivência5. Em meio a uma sociedade marcada 

por pressupostos paternalistas e que considerava o homem como o ator principal no 

palco das relações sociais (PRIORE,1998), os casos de defloramento demonstram o 

quanto a virgindade da mulher era requisitada, sobretudo como aporte à moral  

masculina e  familiar.  Todavia, quando estas questões se confrontavam ante a 

justiça, opiniões variadas se emolduravam revelando que as personagens pensavam 

as questões de modo diverso.  

A vítima e seus defensores (o pai, a mãe e as testemunhas de acusação) 

expressavam a consternação que sentiam diante do defloramento da mesma e da 

negação do réu em reparar a desonra que cometera. Todos estes concordavam que 

                                                 
5  Michelle Perrot ao analisar os “Dramas e conflitos familiares” na França do século XIX, 
demonstra o quanto a sociedade de fins de século via a família como um dispositivo 
uniformizador fundamental para a construção de uma sociedade coesa. Dela dependia o controle e 
garantia de formação de “bons cidadãos”, contidos em seus desejos e pulsões e por este motivo, 
os seus membros viam a defesa de sua honra como regra elementar do espírito de família. Ver 
Perrot, 1991.  
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somente o reconhecimento do ato pelo deflorador é que possibilitaria o recobrar da 

honra perdida, não apenas da jovem, mas do próprio núcleo familiar.  

Assim, compreende-se a construção de uma imagem honrada em torno da 

pessoa da vítima, com as expressões “moça honesta”, “donzela de comportamento 

exemplar”, “jovem de prendas domésticas”, entre outras, permeando a fala das 

testemunhas de defesa. Entretanto, a perda física que o defloramento representava, 

ao que tudo indica, tinha um peso diferenciado para a moça se comparado ao 

expressado pelas testemunhas. Para a jovem, o não casamento após o ato sexual é 

que a tornava uma moça desonrada, ainda que o mesmo se desse muito tempo após 

o seu defloramento. Conquanto, para as testemunhas o simples rompimento do 

hímen já era motivo, suficientemente grave, para que o casamento ou a prisão do 

réu fosse efetivado. 

Mas o réu e seus defensores (testemunhas e advogado) lutavam exatamente 

contra esta imagem honrada, procurando a todo custo demonstrar à justiça que não 

havia motivos para a vítima requerer reparo a sua honra, visto que já a tinha 

perdido muito tempo antes. Por esse motivo, seu “mau” comportamento era 

resgatado (ou criado), buscando com isto apresentar indícios de sua imoralidade 

diante da sociedade. Este ataque à imagem feminina era conduzido por um 

pressuposto vigente, no qual a moça deveria se resguardar, conservando não 

apenas o seu hímen, mas, acima de tudo, sua honra social e seu rótulo moral, 

sustentados por padrões de comedimento conferidos à mulher e vislumbrados 

através de seu comportamento.  
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