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“NEGRA E POBRE”: VIOLÊNCIA SEXUAL, RACISMO E RELAÇÕES DE 
GÊNERO EM UM AUTO DE DEFLORAMENTO DE 1903 

 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz1 
 

“Mulheres ricas, mulheres pobres; cultas ou analfabetas; mulheres 
livres ou escravas do sertão. Não importa a categoria social: o 
feminino ultrapassa a barreira das classes. Ao nascerem são 
chamadas „mininu fêmea‟. A elas certos comportamentos, posturas, 
atitudes e até pensamentos foram impostos, mas também viveram o 
seu tempo e o carregaram dentro delas.” (FALCI, 1997, p. 241) 

 

RESUMO: Em 1903, na cidade de Santo Amaro, Bahia, uma jovem de catorze 

anos, Maria Juliana, juntamente com sua mãe, denunciam à Promotoria 
Pública o defloramento praticado por Bento da Rocha Dória. No documento da 
justiça, intitulado “auto de defloramento”, iniciado em 1903 e encerrado em 
1915, com a absolvição do réu, os engendramentos discursivos revelam o 
quanto os agentes judiciários eram levados pelas normas vigentes no início do 
século XX quanto à moralização da sociedade através da observação da 
conduta das mulheres. Maria Juliana, negra, pobre, fora deflorada por um 
jovem que era afeito à prática desse tipo de crime contra jovens mulheres. No 
entanto, toda a argumentação da justiça faz com que o leitor do documento 
acredite que a jovem não fora vítima e sim tenha se deixado deflorar. Isso, 
contudo, não impede que se analise que havia fortes preconceitos contra 
mulheres negras, as quais, pela longa tradição do período escravagista, eram 
vistas como objetos de prazer pelos senhores de escravos, finda a escravidão, 
os homens ainda a viam da mesma forma. Entretanto, com a mudança de 
regime político no Brasil, havendo a instalação da República, o Direito e a 
Medicina Legal são implantados na condução dos processos-crime. Deste 
modo, era preciso provar não só a conduta moral de quem denunciava esse 
tipo de crime, ou seja, de defloramento, quanto averiguar como se dera o ato 
sexual, através do exame de corpo de delito. Destarte, pretende-se, com este 
trabalho, apresentar como a justiça conduziu o processo e de que forma os 
preconceitos contra a mulher negra e as relações de gênero eram veiculados.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência sexual; Racismo; Relações de gênero; Auto de 
defloramento. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Objetiva-se no presente trabalho apresentar os engendramentos 

referentes ao processo crime intitulado pela justiça do início do século XX como  
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“Auto de Defloramento”. No entanto, faz-se mister esclarecer o que é auto de 

defloramento. 

Autos de defloramento são documentos jurídicos que relatam histórias 

de jovens defloradas, ou seja, que foram desvirginadas, com emprego de 

violência ou não. Os autos de defloramento, além de veicularem informações 

acerca do crime contra mulheres virgens, representam também o pensamento 

da sociedade brasileira dos primeiros anos da República, a qual prezava o 

progresso, sendo este aliado aos aspectos políticos, econômicos e sociais. 

Dentre os aspectos sociais havia um fator importante para o desenvolvimento 

de qualquer sociedade: o papel da família e a ordem social. 

 Nos primeiros anos da República a honra feminina era cunhada pela 

virgindade, símbolo das mulheres solteiras e que marcava, também, a 

honestidade de sua família. Este símbolo só deveria ser maculado após o 

matrimônio, para o qual a mulher deveria ir casta e pura. No entanto, isso não é 

uma máxima da República brasileira, mas já disseminada desde o Concílio de 

Trento, em que a Igreja Católica pregou a solidificação dos valores do 

sacramento matrimonial e com isso impôs limites rígidos para a sexualidade. 

Assim, as mulheres recebiam um lugar na sociedade, baseado em papéis 

sociais bastante definidos e pré-estabelecidos, que não passavam do seu doce 

lar. Deste modo, a mulher casta deveria permanecer nessa condição até o 

matrimônio.  

 

Tradicionalmente, a história reservou para a mulher um lugar 
pequeno, principalmente porque, por muito tempo, privilegiou o 
espaço e as cenas públicas, privilegiou os heróis e os reis, as 
batalhas e as guerras, lugares por excelência masculinos, onde a 
mulher quase não aparece.

2
  

 

 Contudo, independente de lugar, cor ou classe social, muitas mulheres 

burlaram as normas de conduta, morais ou jurídicas, a elas impostas, sejam 

pela Igreja ou pela sociedade em geral. Ou seja, muitas mulheres tiveram 

envolvimento com seus noivos ou namorados antes das núpcias. Entretanto, a 

                                                             
2
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1997, p. 68. 
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sociedade e a justiça, através da moralidade e da legislação, respectivamente, 

julgavam essas mulheres.  

 

Não existe a “mulher”, geral e abstrata, mas mulheres concretas, 
inseridas em classes sociais historicamente determinadas. Se é 
certo que em todas as classes de nossa sociedade a mulher é 
oprimida, não se pode, no entanto, esquecer que a intensidade e, 
sobretudo, a natureza dessa opressão são diferenciadas.

3
 

 

A afirmativa de Giacomini (1988) reforça o que aconteceu com a jovem 

Maria Juliana, cuja cor da pele e classe social favoreciam a sua discriminação. 

Entretanto, os artigos que tratam do crime de defloramento não mencionam 

nem a cor e nem a classe social da vítima. 

O termo “defloramento” consta do Código Criminal Brasileiro de 1830, 

tomado de empréstimo das Ordenações Filipinas, Livro V, o qual trata, dentre 

outros assuntos, do caso em que homem “forçou alguma mulher” 

(ORDENAÇÕES FILIPINAS, Livro V, Título CXVII, p. 1273)4. O Código Criminal 

Brasileiro de 18305, Capítulo II – “Dos Crimes contra a Segurança da Honra”, 

traz os artigos 219 a 225 referentes ao delito de estupro. O artigo 219 

apresenta o seguinte texto: “Deflorar mulher virgem, menor de dezasete 

annos.” O 222, este: “Ter copula carnal por meio de violencia, ou ameaças, 

com qualquer mulher honesta.” E o 225, o seguinte: “Não haverão as penas 

dos tres artigos antecedentes os réos, que casarem com as offendidas.” O 

Código Criminal Brasileiro de 18906, Título VIII – “Dos crimes contra a 

segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje publico ao pudor” – 

Capítulo I – “Da violencia carnal”, traz os seguintes textos: Art. 267 - “Deflorar 

mulher de menor idade, empregando seducção, engano ou fraude: Pena – de 

prisão cellular por um a quatro annos.”; Art. 268 – “Estuprar mulher virgem ou 

não, mas honesta: Pena – de prisão cellular por um a seis annos. § 1º Si a 

estuprada for mulher publica ou prostituta: Pena – de prisão cellular por seis 

mezes a dous annos.” Conclui-se, então, que as mulheres tinham seus direitos 

                                                             
3
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4
 Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1273.htm>. 

5
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm>. 

6
 Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacaoes.action?id=66049>.  



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 

4 

garantidos, embora o agressor da mulher honesta tivesse que cumprir uma 

pena mais pesada. Também se constata que a palavra “deflorar” é mantida, 

mesmo tendo sido transcorridos alguns séculos desde a efetivação das 

Ordenações Filipinas, sancionadas em 1595, no reinado de Filipe I, mas que 

passaram a vigorar em 1603, já no reinado de Filipe II. 

Para Scremin (2006), com base em Boris Fausto (1984): 

 

[...] o crime de defloramento definia a preocupação central de uma 
sociedade que materializava a honra em uma peça anatômica, o 
hímen, além da proteção da vagina. O hímen representava, desta 
maneira, um acidente biológico facilitador de um controle da 
sexualidade feminina, pois através dele podia-se distinguir as 
mulheres puras e impuras. Destaca-se, ainda, que era dever da 
mulher manter o “selo” intacto. O homem temia pela ruptura da 
membrana fora do leito conjugal ou expor-se ao ridículo ao casar-se 
com uma moça, empregando o termo popular, “furada”.

7
 

 

Estes artigos são fundamentais para o entendimento de todo o 

engendramento dos autos de defloramento, pois explicam o porquê de muitas 

mulheres buscarem a justiça para que sua honra fosse restabelecida. De 

acordo com Abreu (2004): 

 

A jovem que procurasse reparar um defloramento e que desejasse 
alcançar o status de ofendida, teria que articular um discurso 
convincente sobre a sua honestidade, sendo que estaria sempre 
enfrentando os estreitos e extremos paradigmas dos juristas: o ideal 
da mulher/mãe (a mulher preparada para as responsabilidades da 
maternidade e do casamento) e o seu inverso, a “maldita” prostituta.

8
 

 

 Assim, Maria Juliana e sua mãe, Maria Maximiana, tentam provar que 

houve o defloramento, exigindo da justiça que o “mal” fosse reparado, com o 

casamento ou com a prisão do acusado. Objetivando isso, dão entrada na 

Promotoria Pública, em 1903, na cidade de Santo Amaro, Bahia, acusando 

Bento da Rocha Doria como sendo o autor do delito e assim surgindo o 

documento intitulado “Auto de defloramento de Maria Juliana”.   

                                                             
7
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defloramento na cidade de Piracicaba e região (1900-1930). Histórica - Revista on line do 
Arquivo Público de São Paulo, n. 8, mar. 2006. Disponível em: 
<http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao08/materia03/texto03.p
df >. Acesso em: 310 jul. 2011. 
8 MARTHA ABREU. Meninas perdidas. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História das crianças no Brasil. 4. ed. 
São Paulo: Contexto, 2004, p. 292. 
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O AUTO DE DEFLORAMENTO DE MARIA JULIANA 

 

O auto de defloramento de Maria Juliana é um documento jurídico, 

lavrado entre os anos de 1903 a 1915, pertencente ao Arquivo Público 

Municipal de Santo Amaro – Bahia – Brasil, assim descrito: série: 

Defloramento, seção: Judiciária, escrito em papel almaço – com as seguintes 

dimensões: 222 mm X 324 mm, com tinta preta e azul, em sessenta fólios. O 

texto do documento apresenta grafias distintas, comprovando que foi escrito 

por escrivães diferentes. A vítima de defloramento é uma menor de catorze 

anos, de nome Maria Juliana, filha de Maria Maximiana. O delito ocorreu entre 

7 e 8 horas da noite, quando a vítima retornava da igreja para sua casa. O 

acusado de ter cometido o defloramento é identificado como Bento da Rocha 

Doria, pessoa conhecida da vítima e que já vinha fazendo todo tipo de 

promessa a fim de seduzir Maria Juliana, conforme consta da queixa prestada 

por Maria Maximiana, transcrita a seguir: 

 

Maria Maximiana, pessôa miseravel, residente / nesta cidade, tendo 
em sua companhia uma filha / menor de nome Maria Juliana, vem 
trazer ao / conhecimento de Vossa Senhoria que a dita sua filha foi 
se/duzida e deflorada, na noite de antehontem, quan/do voltava da 
Igreja do Rozario para a sua casa, / por Bento de tal, que logo após 
abandonou-a E co-/mo este fato constitua um crime publico, 
atten/dendo-se a presente representação que a Vossa Senhoria 
diri/jo, espera a supplicante que a justiça se manifes-/tará, para punir 
o crime e desaggravar a honra. / Offereço para testemunhas: Manoel 
Francisco, Evaristo do Patrocinio, João de Deus, Elias Moreira, Julio 
de tal, moradores n’esta cidade. Santo Amaro 31 de Maio de 1903  
(Auto de Defloramento, f. 3r)   

 

O acusado de ter cometido o defloramento é identificado como Bento da 

Rocha Doria, pessoa conhecida da vítima e que já vinha fazendo todo tipo de 

promessa a fim de seduzir Maria Juliana. 

 

[...] as sete para as oito horas da / noite do dia vinte e dous de maio 
proxi- / mo passado vindo ella da Igreja, a sos, / encontrara-se em 
um lugar deserto na / estrada dos Carros, com Bento da Roxa / 
Doria, que levara-a para o mato e em-/pregando força a deflorara; 
prometten-/do-lhe deitar casa e sustentala.” (Auto de Defloramento, f. 
6r) 
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Figura 1: Fólio 1r do Auto de Defloramento de Maria Juliana 
Fonte: Arquivo Público Municipal de Santo Amaro – BA 

 
 

Pode-se também analisar o fólio 2r do documento, cuja edição se segue: 
 
 

  f. 2 
                                                 Número 142 Escrivam Alcebiades  
                                                       Santo Amaro 16 de junho 1903  
                                                                                A  
          Senhor Doutor Juiz de Direito Supplente  
5 D. A. sejão intimadas as testemunhas para o dia que  
 Designar virem depor neste juízo sobre o facto,  
 Adjunto do Promotor.           . Santo Amaro 15 de junho de 1903  
 B  
 O Adjunto do Promotor Publico desta Commar  
10 ca pondo em pratica as atribuições que lhe    
 sao outhorgadas por lei, vem denunciar a  
 Bento da Rocha Dorea, pelo seguinte facto  
   
           Maria Maximiana, mulher do povo  
15 vivendo do produtco parco de grosseiros tra-  
 balhos, tinha em sua companhia uma filha  
 menor de nome Maria Juliana, de quem cui  
 dava com zelo de mãe extremoza, tanto ma  
 is, quanto presentia della se aproximar  
20 iminente perigo na pessôa do denunciado  
 que por todos os meios procurava sedusir  
 sua referida filha com fascinantes e enga  
 nosas promessas.  
 Infelizmente não poderam os cuidados preser  
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25 val-a da pessonha desse ladrão da honra, que   
 em dias do mez de Maio próximo findo, quan  
 do a infeliz Maria voltava da Igreja do Rosario  
 
 das 7 para as 8 horas da noite, em procura de  
 casa, inopinadamente surgio o denuncia  
30 do que a condusio para uns mattos proxi  
 mos, onde a defloro, abandonando-a em  
 seguida.  
 E é corrente que o denunciado, affeito á  
 pratica do crime pelo qual o denuncio  
35 a mais de uma infeliz tem atirado ao  
 lodaçal da prostituição [...]  
 
 
 

Os Engendramentos da Justiça 

 

Analisando-se o Auto de Defloramento de Maria Juliana, de 1903, 

percebe-se que a prática jurídica se desloca da reconstituição do episódio para 

a observação e a reconstrução da conduta social dos envolvidos. Neste 

sentido, os agentes inquirem a ré da seguinte forma: 

 

Perguntada como se dêo o facto cons-/tante da petição de folhas 
duas? / Respondeo que as sete para as oito horas da / noite do dia 
vinte e dous de maio proxi-/mo passado vindo ella da Igreja, a sos, / 
encontrara-se em um lugar deserto na / estrada dos Carros, com 
Bento da Roxa / Doria, que levara-a para o mato e em-/pregando 
força a deflorara; prometten-/do-lhe deitar casa e sustentala. (Auto 
de Defloramento, f. 6r, grifos meus) 

 

 Sendo assim, os agentes judiciários querem convencer o público de que 

a vítima, de catorze anos, não devia ter passado sozinha, à noite, por um local 

deserto, estando sujeita a qualquer tipo de violência. Na sequência, perguntam 

se o agressor utilizara-se de alguma arma para forçá-la ao ato sexual: 

 

Perguntado se quando Bento da / Roxa Doria a agredira estava 
munido / de armas e se usara de alguma? / Respondeo que Bento 
não estava arma-/do e que apenas a subjugara por meio / da 
força: (Auto de Defloramento, f. 6v, grifos meus) 

 

 Aqui, os agentes judiciários querem mostrar que a vítima poderia ter 

reagido de alguma forma, já que o agressor não portava nenhuma arma que 

pudesse ter usado para forçar a vítima ao ato sexual. Prosseguindo, os 

agentes continuam reforçando essa tese: 
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Perguntada por que rasão não pe-/dio socorro contra a agressão 
de Bento / da Roxa Dorea? Respondeo / Responde que deixou de 
faselo por ser o lugar onde foi agredida muito distante das / casas, 
de modo que os seos gritos não se-/rião ouvidos: (Auto de 
Defloramento, f. 6r e 6v, grifos meus) 

 

 Neste contexto, a hipótese de que a vítima tenha se deixado deflorar é 

reforçada, pois a mesma não pediu nenhum tipo de socorro, mesmo estando 

distante das casas. Com o exame de corpo de delito, os peritos também 

corroboram essa ideia, afirmando que a menor possui constituição física forte, 

subentendendo-se que ela poderia de alguma forma ter reagido: 

 

Que em cumprimento de determinado no au-/to supra passarão a 
proceder o exame / na pessoa de Maria Julianna, que / é uma 
rapariga de cor preta, de quin-/ze annos mais ou menos, de 
fisionomia / agradavel, corpo regular, constituição for-/forte, [...] 
(Auto de Defloramento, f. 7r, grifos meus) 

 

 Por outro lado, a mãe da jovem quer convencer aos agentes judiciários 

que a sua filha foi realmente vítima do agressor e que ela, a mãe, nada pode 

fazer para que o ato de defloramento não ocorresse: 

 

Infelizmente não poderam os cuidados preser/val-a da pessonha 
desse ladrão da honra, que / em dias do mez de Maio proximo findo, 
quan/do a infeliz Maria voltava da Igreja do Rosario / das 7 para as 8 
horas da noite, em procura de casa, inopinadamente surgio o 
denuncia/do que a condusio para uns mattos proxi/mos, onde a 
defloro, abandonando-a em / seguida. (Auto de Defloramento, f. 2r, 
grifos meus) 

 

Prosseguindo, a mãe da vítima acusa o réu de ser acostumado a esse 

tipo de crime, levando outras moças à mesma situação: 

 

E é corrente que o denunciado, affeito á / pratica do crime pelo qual 
o denuncio / a mais de uma infeliz tem atirado ao / lodaçal da 
prostituição [...] (Auto de Defloramento, f. 2r, grifos meus) 

 

Maria Maximiana, mãe da vítima, quer convencer aos agentes judiciários 

que o acusado é uma pessoa que já cometeu esse tipo de crime e, se 

nenhuma providência for tomada, continuará praticando o mesmo ato. 
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Outra situação que merece destaque é o fato dos peritos perguntarem 

qual a profissão da vítima, isso apóia a tese de que ela se deixou deflorar com 

o intuito de receber o prêmio prometido pelo agressor, ou seja, a montagem da 

casa e o seu sustento: 

 

Perguntada qual o seo nome, ida-/de, feliação, naturalidade e 
proffissão / Respondeo chamar-se Maria Julianna, / de trese annos, 
solteira, filha de Maria / Maximianna, natural de Ouriçangas; / e sem 
proffissão. (Auto de Defloramento, f. 6r, grifos meus) 

 

 O exame de corpo de delito também reforça a hipótese de que não 

houve violência no ato sexual. Os peritos deviam, após o exame, responder às 

seguintes questões: 1) Se houve efetivamente o defloramento; 2) Qual o meio 

empregado; 3) Se houve cópula carnal; 4) Se houve violência para fins 

libidinosos; 5) Quais teriam sido essas violências; 6) Se em virtude do meio 

utilizado ficou a vítima impossibilitada de resistir e defender-se. No auto 

constam as seguintes respostas: 

 

verificarão ser comple-/ta a delaceração, dando passagem / franca 
ao dedo endicador que pene-/trou facilmente em toda a vagina. 
Convem notar que não encontraram [...] vestigios de violencia. 
Pelo que / passarão a responder aos quesitos / Ao 1º 
affirmativamente. Ao 2º natu-/ralmente a penis Ao 3º Afirmamente. / 
Ao 4º Não podem affirmar por não em-/contrarem vestigios: Ao 5º 
fica prejudi/cado pela resposta acima Ao 6º tam-/bem prejudicado 
pela mesma respos-/ta [...]  (Auto de Defloramento, f. 7v, grifos 
meus) 

 
 

O discurso perpetrado pelos agentes judiciários, no Auto de 

Defloramento de Maria Juliana, foi elaborado de acordo com o vocabulário que 

levasse o público a convencer-se de que a vítima foi, na verdade, a grande 

culpada pelo ato de defloramento.  

Maria Juliana, negra, pobre, cedeu aos caprichos de Bento da Rocha 

Doria com o simples objetivo de obter sustento e casa, sendo esta a conclusão 

da justiça. No entanto, deve-se observar como os agentes judiciários 

interrogaram Maria Juliana e de como os peritos realizaram o exame de corpo 

de delito, sendo este descrito em pormenores. Deve-se levar em consideração 
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também como a mulher, em especial a negra, era vista pela sociedade de 

então.  

Para os agentes judiciários, dentre eles juristas e médicos, além dos 

políticos, interessavam as seguintes questões para que se provasse o 

defloramento: se a suplicante saía pouco e acompanhada, que lugares 

frequentava, se tinha uma família completa e ciente de suas obrigações em 

relação à sua vigilância, se era impulsiva em seus atos, se era comedida. 

Diante de tais questionamentos, ficava quase impossível para uma moça pobre 

provar que se enquadrava em todas essas exigências. Este é o caso de Maria 

Juliana, criada apenas pela mãe, que trabalhava para mantê-las e que não 

podia estar sempre vigilante, como a própria declarou: “Infelizmente não 

poderam os cuidados preser/val-a da pessonha desse ladrão da honra” 

(Auto de Defloramento, f. 2r, grifos meus). 

 

Mulher Negra, Violência e Relações de Gênero 

 

 Até o século XIX, mais precisamente 1888, a sociedade brasileira estava 

caracterizada por dois grupos: os senhores e os escravos. A partir de então, 

começa a ocorrer um redimensionamento das relações sociais. O novo grupo 

que surge é composto, basicamente, por pessoas “de cor”: livres pobres e ex-

escravos.  

 Na Bahia, segundo censo realizado em 1827 em Salvador, a população 

estava assim dividida: 108.138 habitantes, sendo 12,8% de escravos; estes, 

juntamente com as pessoas de cor livres, somavam 68,9% do total; deste 

percentual tinha-se 33,1% de homens e 33,7% de mulheres; a população 

feminina escrava representava 51,3% em relação às mulheres brancas e 

caboclas.  

 Sendo assim, a mulher negra tinha uma maior participação na 

sociedade, diferentemente das mulheres brancas e caboclas. Neste sentido, a 

mulher negra atuava em quase todos os setores do mundo do trabalho, 

exercendo atividades domésticas ou de vendedoras, seja nos mercados ou nas 

ruas. Isso, contudo, as expunha a todo tipo de sorte também.  
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A mulher negra foi, na escravidão e nos primeiros tempos de 
liberdade, a viga mestra da família e da comunidade negras. Neste 
período inicial de liberdade, as mulheres foram forçadas a arcar com 
o sustento moral e com a subsistência dos demais. Sem condições 
de conseguir trabalho conforme os meios acenados durante a 
campanha abolicionista, o homem negro ficou sem ter como prover o 
seu sustento ou o da família. Neste momento, a mulher negra foi a 
grande batalhadora. Trocou a senzala pelos cortiços das cidades e 
assumiu, praticamente, as obrigações que possuía na fazenda, 
dividindo-se entre o quarto que compartilhava em promiscuidade 
com os seus e as cozinhas das famílias abastadas.

9
  

 
 

A mulher negra, consciente ou inconscientemente, buscou forças para 

se manter ativa na sociedade brasileira. Após a abolição da escravatura, teve 

de enfrentar situações novas, o que lhe exigiu a duplicação e/ou centuplicação 

do seu trabalho físico, deixando de servir ao senhor para servir à patroa. Com 

isso, contribuiu sobremaneira para a emancipação da mulher branca. 

 Para Mary Del Priore (2000), a mulher, seja branca ou negra, sempre 

lutou contra as árduas condições de vida. “A maioria delas era analfabeta, 

subordinada juridicamente aos homens e politicamente inexistente.”10 No 

entanto, a mulher negra sempre sofreu mais com os abusos dos homens, que 

durante a escravidão eram seus senhores e com o fim desta continuou com os 

seus desmandos. 

Sendo assim, a mulher negra, destituída historicamente de sua condição 

humana, tinha seu corpo “coisificado”, pois este alimentava toda a sorte de 

abusos sexuais impostos. Contudo, segundo Abreu (2004), para os principais 

juristas do final do século XIX, o judiciário tinha a responsabilidade de organizar 

uma política destinada a disciplinar os comportamentos sexuais e amorosos, 

punindo com isso os crimes sexuais, entre estes os de defloramento. Com essa 

política, além da coibição do crime de defloramento, tentava-se também fazer 

com que o Brasil ingressasse na civilização dos bons costumes e deixasse 

para trás todos os infortúnios dos períodos colonial e imperial, nos quais os 

senhores usavam e abusavam das escravas.  

 

[...] a sexualidade da escrava vai ser vista pelo senhor como fora do 
círculo familiar, sem limites, normas morais ou religiosas, já que a 

                                                             
9
 HELENA THEODORO. Mito e espiritualidade: mulheres negras. Rio de Janeiro: Pallas, 1996, 

p. 34. 
10

 MARY DEL PRIORE.  Mulheres no Brasil colonial. São Paulo: Contexto, 2000, p. 9. 
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mulher negra é coisa, um objeto sexual. Para justificar tais atos, 
criam o culto à sensualidade da mulata, tirando a responsabilidade 
da sociedade patriarcal pelo abuso sexual da escrava e colocando 
tal fato em atributos físicos que tornam incontrolável o desejo do 
senhor branco.

11
 

 

 Para Maria Juliana, uma jovem negra e pobre, neta de escravos, pois 

provavelmente tenha nascido em 1888 e sua mãe tenha alcançado a Lei do 

Ventre Livre e não tenha sido escrava, restou o infortúnio de ainda ser vista 

como um objeto que pode ser usado e depois descartado, como eram as 

negras escravas no período escravagista. Mesmo que tenha cedido às 

investidas sexuais de Bento da Rocha Doria acreditando em suas promessas, 

para os agentes judiciários ela mesma permitiu que acontecesse o 

defloramento, pois não reagiu, em nenhuma hipótese, ao assédio de Bento.  

No auto de defloramento analisado, pode-se comprovar que a justiça 

não puniu Bento da Rocha Doria. Em todo o documento não consta a sua cor 

de pele, mas sim de Maria Juliana, bem como a sua condição social inferior. 

Apenas Maria Juliana foi descrita como tendo constituição forte, como negra, 

aparentando mais idade da que declarou. Em todo o processo comprova-se 

que o discurso é masculino: os peritos são homens, as testemunhas são 

homens, porque a voz feminina é desviada do seu curso, a fim de que seja 

provada a sua culpa e não a sua inocência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os agentes jurídicos constantes no Auto de Defloramento de Maria 

Juliana avaliaram o seu comportamento social e a penalizaram pela sua 

conduta. As discriminações de gênero, classe e etnia inerentes ao Sistema 

Jurídico são práticas históricas. Os discursos jurídicos do final do século XIX e 

início do século XX (Auto de Defloramento de Maria Juliana, a qual sofreu 

preconceito de cor, raça e classe social) associam o padrão de honestidade ao 

comportamento e à conduta social. Sendo assim, após doze anos de processo 

(de 1903 a 1915), o réu foi absolvido e o processo arquivado. 
                                                             
11

 HELENA THEODORO. Mito e espiritualidade: mulheres negras. Rio de Janeiro: Pallas, 1996, 
p. 35. 
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