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Resumo 

 

O artigo busca fazer uma discussão sobre crimes passionais, no que 

concerne a situação básica do homem que assassina sua companheira 

acusando-a de infidelidade, objetiva também analisar a posição sócio-cultural e 

jurídica designada às mulheres e levantar alguns questionamentos. As 

alegações de adultério utilizadas pelos homicidas, não seriam passíveis de 

dúvidas? Poderiam estas construções discursivas serem utilizadas apenas 

para fins de defesa? O sistema penal no seu tratamento às mulheres é um 

reflexo da cultura? Este trabalho contribuirá com informações de um universo 

restrito sobre o tema obtido nas pesquisas do programa de Pós-graduação 

(Especialização em História Política, e mestrado (Crítica Cultural), do 

Departamento II – Universidade do Estado da Bahia. 

 

Palavras-Chave: Gênero. Crime Passional. Cultural. Sociedade.   

 

Cada cultura desenvolve um padrão de comportamento masculino e 

feminino enquanto representação nos hábitos cotidianos, nas relações sociais, 

diferenciando o que deve pertencer ao homem e a mulher: cores, valores, 

gestos, atividades profissionais. 

 

Ninguém nasce mulher: Torna-se mulher que se 
coloca além das noções do biológico para centrar-
se no eixo do sócio cultural. Este sim, o aspecto 
determinante da forma de existência de ser 
humano e do ser mulher na relação social.
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4. 
KRAMER, Heinrich e SPRENGER, James. O martelo das feiticeiras, Malleus Maleficarum. 

14ª Edição. Trad: Paula Froes. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Ventos, 2000, p. 114. 

A condição subalterna da mulher nos remete a tempos distantes em 

diversas culturas e organizações sociais. Na sociedade ocidental atingiu sua 

hegemonia, durante a Idade Média e início da Idade Moderna. A igreja cristã 

tornou-se a grande controladora dos costumes de uma sociedade abarcada em 

pestes, fome e guerra que via nessa instituição mediadora entre o céu e a terra 

alguma esperança de felicidade.  

A igreja cristã se apropriou das normas sócio-jurídicas, ditando modelos 

comportamentais de homens, mulheres e sua sexualidade e quando estes não 

cumpriram seus designos estavam fadados a punição. Porém eram as classes 

sociais mais desfavorecidas que eram perseguidas: mulheres, pobres, judeus, 

negros, índios ou mestiços, ressaltando que os crimes contra a moral e bons 

costumes sempre tinham a mulher como alvo.   

Para reforçar a perseguição às mulheres foram escolhidos e adaptados 

trechos da bíblia num discurso de cunho criminológico elaborado por cléricos e 

intelectuais a exemplo dos autores franceses Kramer e Sprenges que 

escreveram um tratado sobre a inferioridade das mulheres denominado 

Malleus Maleficarum, 1486, como demonstra a passagem. 

 

“não há veneno pior que o das serpentes; não há 
cólera que vença a da mulher. É melhor viver com 
um leão e um dragão que morar com uma mulher 
maldosa. (…) Toda malícia é leve se comparada à 
malícia de uma mulher. É melhor não se casar. 
Que há de ser mulher se não uma adversária da 
amizade, um castigo inevitável, um mal 
necessário, uma tentação natural, uma 
calamidade desejável, um perigo doméstico, um 
deleite nocivo, um mal da natureza, pintado de 
lindas cores. Portanto sendo pecado dela 
divorsiar-se conviver com ela passa a ser tortura 
necessária”
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 Essa perseguição latente foi culturalmente absorvida, a sexualidade 

feminina foi subjugada e o modelo da virgindade, castidade e enclausuramento 

enaltecido. Aquela que escapasse da normatização cultural era julgada e 

condenada, a figura da bruxa surge nesse cenário com o objetivo de 

desarticular um gênero que representara metade da população, a caça as 

bruxas mandou milhares para a tortura e fogueira. 
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5. 
PEDRINHA, Roberta Duboc. Sexualidade, Controle social e práticas punitivas: do signo 

religioso ao modelo científico médico higienista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 61. 

 

“(…) a mulher era reprimida de diversos lados. 
Para igreja era vista como Eva, autora do pecado 
original. Em casa, muitas vezes era alvo de 
espancamento. Era tida como ser inferior, afinal, 
apenas o homem poderia tornar-se padre. Era 
assossiada ao Diabo, ou seja, endiabrada. Posto 
que entregava-se a ele, incorporava-o, 
transmutava-o em feitiçaria. A mulher feiticeira 
transitou por três séculos no entreato de dois 
mundos: o antigo que resistia em ruir e o novo que 
resistia em nascer.”
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 Os portugueses chegam ao Brasil marcados pela cultura européia de 

demonização dos costumes não cristãos e inferiorização do feminino, uma 

contradição ao se depararem com nudez, liberação sexual, poligamia, um lugar 

altamente propício para a prática da moralização e santificação, instituída pelos 

jesuítas.  

 A família patriarcal brasileira surge neste contexto católico entre os 

séculos XVI a XIX, a concentração do poder na figura do homem branco chefe 

dos escravos e da família, a máxima hegemonia do homem que podia tudo 

sobre os seus escravos e sobre a mulher. 

 Casar apenas para procriar ter costumes que se assemelhassem a 

“nossa senhora”, viver no claustro era a função social da mulher branca dos 

trópicos. Um estudo da mulher brasileira não pode deixar de lado sua vida 

familiar e privada, papéis sócio-culturais desempenhados através da história do 

país, nas várias regiões, tanto na cidade quanto no campo e entre os diversos 

grupos de mulheres. 

 Durante séculos as mulheres brasileiras foram alijadas do espaço 

público. De acordo com o que era imposto, a elas cabia a esfera doméstica e 

sua contribuição social se restringia ao papel de mantenedoras do equilíbrio 

doméstico familiar, como aconselhara o pregador Manuel Arcienega em 1765. 

 

“A mulher deve estar sujeita ao seu marido, 
querer-lhe, obsequiar-lhe: não deve fazer coisa 
alguma sem seu conselho, seu principal cuidado 
deve ser educar e instruir a seus filhos 
cristamente, cuidar com diligência das coisas de 
casa, não sair dela sem necessidade e permissão 
de seu marido.”
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 PRIORI, Mary Del (Org.) História: As vozes do silêncio, Seleção de textos. São Paulo: 

Contexto, 1998, p.235. A Autora analisa certos papéis historicamente atribuídos a mulher 
através da fala do pregador Manoel Arcienega em 1765. 
7.
 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 18ª Ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003. 

8.
 COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar in PEDRINHA, Roberta Duboc. 

Sexualidade controle social e práticas punitivas. Op. Cit. P. 123. 

 

 Em oposição às mulheres da elite estavam as negras, mulatas, índias ou 

miscigenadas que viviam a margem do estereótipos patriarcal, em relações 

mais liberais ou de concubinatos, mas pouco a pouco foram cobradas a 

viverem de acordo com as proposições cristãs, o casamento da igreja e a 

maternidade objetivava estratificar diferenças raciais e culturais identificando o 

gênero feminino ao intento colonial, algumas continuaram marginalizadas 

desse processo mas sofriam enormes preconceitos sociais sendo 

caracterizadas como promíscuas ou libertinas. 

 Segundo Foucault com o aparecimento do Estado a tarefa de vigiar e 

punir é passada para várias instituições (polícia, judiciário, família, escola, 

fábrica, etc) que se constituirão em micro-poderes.7 Assim a condição do 

gênero feminino como se vivência hoje, tem uma intrínseca ligação com os 

movimentos histórico-sócio-culturais e suas conseqüências. 

 Gradativamente as mulheres brasileiras vão sendo empurradas para o 

mundo doméstico-familiar enquanto para o homem a moral é mais flexível e o 

espaço é o público ao qual pode aventurar-se, sob este prima cultural estão 

associadas visões ideais de homem e mulher, e as noções de honra e 

vergonha. 

 Sustentado nos preceitos religiosos o modelo científico médico se 

configurou totalmente androcêntrico com discursos associando a mulher à 

procriação, alegando que o crânio feminino era pequeno por não precisar de 

capacidade intelectual, no entanto a pélvis era mais alargada, pois seu destino 

era a maternidade.8 

 A violência conjugal contra a mulher não foge nenhum pouco deste 

cenário e sua justificação está no fato de uma das partes considerar que o 

outro “não está cumprindo o seu papel” seja de homem provedor, seja de fiel 

esposa, mãe dedicada e boa dona de casa. O que atualmente se considera 

como violência contra a mulher durante quase dois séculos foi 
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 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 24ª Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1987.  

10.
 FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano. A criminalidade m São Paulo (1880 – 1924). São Paulo: 

Brasiliense, 1984. 
11.

 CORREA, Mariza. Morte em Família: Representação Jurídica de papéis sexuais. Rio de 
Janeiro: Graal. 1983. 
12.

 ________, Os Crimes da Paixão. São Paulo: Brasiliense (Coleção Tudo é História) 1986. 

considerado“natural”. Como lembra Focault, o Estado Moderno dá ao “pai de 

família, o controle e o uso da violência no espaço doméstico, sem que isto 

fosse considerado crime.”9 

 A morte entre cônjuges é quase exclusivamente a supressão da mulher 

e maciçamente o argumento justificador utilizado pelos indicados para fins de 

defesa é o adultério. No Brasil Colonial o adultério era punido com a morte, o 

código criminal do período imperial, 1830 aplicava no artigo 250 pena de três 

anos, mas o homem só respondia pelo o crime se tivesse concumbina. O 

código penal de 1940, conjuntamente com a reforma de 1984, previam pena de 

seis meses para o adultério (a), este só foi revogado no século XXI. 

 Obras como Crime e Cotidiano do historiador Boris Fausto10 e Morte em 

Família11 e Crimes da Paixão12 ambos da historiadora Mariza Corrêa, discutem 

essa temática. O primeiro com e enfoque voltado para São Paulo nos anos de 

1880 – 1924, o segundo, mais abrangente, dedicando-se exclusivamente ao 

assunto na cidade de Campinas nas décadas de 50 e 60, compara os 

processos de homicídios conjugais de homens e mulheres sobre dois ângulos: 

o discurso dos atores jurídicos (delegado, advogado, promotor, juízes e 

jurados) e o das vítimas e acusados. A autora analisa detalhadamente todas as 

falhas envolvidas no processo, mostrando como existe uma lógica anterior aos 

fatos, que é a forma como a justiça (na voz de seus representantes) constrói 

um modelo ideal de homem e de mulher, modelo que corresponde ao de “bom 

pai de família, cumpridor de suas obrigações de provedor e que a mulher 

assassinada lhe era infiel e não cuidava bem do lar, certamente o assassino é 

absolvido. O terceiro mais sucinto analisa novos crimes e discorre sobre a 

história do crime passional no nosso direito, demonstrando alguns poucos 

avanços. 

 Vale ressaltar que os trabalhos de Boris Fausto e Mariza Correa estão 

voltados para os grandes centros do sudeste: São Paulo e Campinas. O que 

sugere a necessidade de pesquisas mais localizadas sobre o tema.



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador – BA 

 

13.
 Nos casos de (Esplanada, Inhambupe, Aporá) não foi encontrado crime passional cometido 

por mulher. Mas na obra de Mariza Corréa, Morte em Família. Op. Cit., vários casos são 
apresentados, sendo que as mulheres atestam como motivo para o crime, maus tratos. Nestes 
julgamentos se pode observar que a idéia de mãe adequamento dos sexos a papéis sociais 
também é usada como subterfúgio para justificar o crime. Essas mulheres se defendem 
dizendo que eram boas esposas, fiéis, enquanto o marido era “preguiçoso ou alcoólatra, ou 
descumpridor dos deveres conjugais”.    
14.

 CORREA, Mariza. Os crimes da paixão. Op. Cit, 124. 

 Em 2005 realizei uma pesquisa com processos de crimes passionais 

ocorridos em cidades do interior da Bahia (Esplanada, Inhambupe, Aporá) 

Entre os anos de 1984 a 1997, todos contra mulheres13, é importante lembrar 

que não encontrei nenhum caso de mulher que assassinou homem. Estes 

processos produziram resultados dos mais variados, desde absolvição até 

penas muito atenuadas. O que emergiu desses casos é uma visão de homem e 

uma visão de mulher e de suas relações, onde muitas vezes a vítima e 

coisificada e o que se pune é a conduta social da vítima e do acusado e não o 

crime cometido contra uma vida humana parafraseando Mariza Correa.   

 

O trabalho do marido demonstra sua utilidade 
social e está destinado à manutenção de sua 
família. (…) A transgressão dessa mulher, 
expressa em sua escolha de seguir “o caminho 
errado”, abandonando a família legítima e 
negando-se a colaborar com a imagem do lar 
“harmonioso e feliz”, que o marido pretendia é 
punida com a morte, punição aceita ao ser 
legitimada socialmente. O não cumprimento de um 
conjunto de deveres conjugais, dos quais o mais 
importante parece ser a fidelidade, confronta-se 
com o direito do marido em exigi-los e resulta 
numa eliminação sancionada. Esse direito do 
marido advém da sua adequação a todos os seus 
deveres como esposo, homem e pai.

14 
  

Os julgamentos dos homicídios cometidos contra cônjuges, os 

chamados crimes “passionais”, são distintos dos demais crimes contra vida, 

pois há uma certa condescendência generalizada em relação a esses 

criminosos, sejam eles homens ou mulheres, já que as mulheres também 

matam, porém um número infinitamente menor. O título desse artigo parte 

dessa análise de que a sociedade considera doente e não perigoso aquele que 

comete um crime por que julga que foi traído em seus sentimentos. 

 Nos casos analisados a pergunta mais recorrente dos advogados de 
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15.
 Autos do processo 109/95, defesa do réu. 

defesa dos acusados às testemunhas era sobre a conduta moral da vítima, em 

suma, se esta traia o marido, se era dada a amantes, se bebia, como se 

portava no bairro, se era motivo de vergonha a seu cônjuge, se cumpria bem 

“seu papel de esposa”, ou seja, esses advogados buscam levantar a idéia de 

que o marido matou por que estava com seu coração doente, afligido por uma 

esposa infiel. 

 Em um caso de Esplanada de 1995, o advogado de defesa, solicita ao 

júri: 

 

O réu agiu em legítima defesa da honra, tendo em 
vista que era de praxe sua companheira prevaricar 
com outros homens. 
Dessa forma, espero que o egrégio Tribunal do 
Júri, acolha a tese da defesa, no sentido de acatar 
a possível absolvição do réu, ou, admitir a prática 
do homicídio simples.

15
 

 

 Neste caso o júri acata o homicídio simples, pois o réu foi considerado 

trabalhador o que aparece como elemento abonador de sua conduta no 

julgamento, mesmo sem provas contundentes de adultério da companheira. 

Isso nos leva a concluir que as alegações de adultério podem ser utilizadas 

falsamente, apenas para fins de defesa, sendo que o real motivo do 

assassinato pode ser outro (abandono, a companheira que desejava 

separação, brigas constantes, agressões mútuas, álcool). O que pode ser 

verificado em todos os casos analisados nas cidades citadas. 

 A defesa manipula estereótipos sexuais, pois sabe que eles são aceitos 

pelo júri e mesmo nos casos em que não há júri os depoimentos das 

testemunhas estão carregados de conceitos determinados culturalmente sobre 

o que faz parte do comportamento de homens e mulheres.  

Quem compõe o aparato judicial é a própria sociedade, assim o 

julgamento é o reflexo direto da visão que esta sociedade tem dos homens e 

das mulheres, além disso a permanência de um código penal de 27 anos 

reforça essa visão tradicional que reluta em não mudar, mas a tentativa de 

ousar é latente no espírito feminino que nas brechas e nos movimentos sociais 

busca reverter a ordem estabelecida e tantas Marias da Penha, lutam
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fervorosamente por, seus direitos de plenitude e realização humana, sexual, 

profissional, almejando novos tempos livres da misoginia. 
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