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RESUMO

O presente artigo consiste na análise de dados coletados durante o mestrado em educação e compõe a
dissertação de mestrado intitulada: Disciplinar, regenerar e punir: Os caminhos do menor delinquente
sergipano (1891-1927). A pesquisa baseou-se na abordagem da História Cultural e utilizou do método
indiciário. As fontes apresentadas neste artigo consistem em Processos criminais, contendo menores na
prática de crimes e fazem parte do acervo do Arquivo do Poder Judiciário de Sergipe. A partir da análise
dos processos criminais foi possível apreender as representações acerca dos menores delinquentes e
pobres, das meninas que cometeram delitos e das que foram vítimas dos crimes de defloramento.
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ABSTRACT

This article is the analysis of data collected during the master&39;s degree in education and compose the
dissertation entitled: Discipline, regenerate and punish: The paths of juvenile delinquents Sergipe
(1891-1927). The research was based on the approach of Cultural History and the method used
evidentiary. The sources presented in this article consist of Criminal cases, containing smaller in crimes
and are part of the collections of the Archives of the Judiciary of Sergipe. From the analysis of criminal
cases was possible to apprehend representations about juvenile delinquents and poor girls who have
committed criminal offenses and who have been victims of crimes deflowering.
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O presente artigo consiste na análise de dados coletados durante o mestrado em educação e compõe a
dissertação de mestrado intitulada: Disciplinar, regenerar e punir: Os caminhos do menor delinquente
sergipano (1891-1927). A pesquisa baseou-se na abordagem da História Cultural e utilizou do método
indiciário. As fontes apresentadas neste artigo consistem em Processos criminais, contendo menores na
prática de crimes e fazem parte do acervo do Arquivo do Poder Judiciário de Sergipe.

Para embasar teoricamente os dados apresentados, utilizei os conceitos de “apropriação” e
“representação” de Chartier (1990). Com isso, são apresentadas e discutidas as Representações acerca do
menor delinquente sergipano. Entremeando estes tópicos, alguns caminhos para o confinamento foram
configurados a partir das informações encontradas nos processos, jornais, relatórios e ofícios, na tentativa
de juntar as peças de um quebra-cabeça.

A partir da análise dos processos criminais foi possível apreender as representações acerca dos menores
delinquentes e pobres, das meninas que cometeram delitos e das que foram vítimas dos crimes de
defloramento. Essas representações demonstram a maneira como os curadores, promotores, juízes, réus e
testemunhas viam essas questões e dão indícios de como a sociedade do período lidava com a
delinquência, com a moral e a educação.

.

1 REPRESENTAÇÕES SOBRE O MENOR DELINQUENTE SERGIPANO

A História Cultural, segundo Chartier (1990), possibilita “identificar o modo como em diferentes lugares e
momentos uma realidade social é construída, pensada, dada a ler.” (CHARTIER, 1990, p. 16). Esta
realidade social é apreendida de variadas maneiras, produzindo percepções do real que são as
representações. Sendo assim, as representações são entendidas como uma forma de classificar e
organizar a apreensão do mundo social. As representações são variáveis, de acordo com as disposições
dos grupos e são determinadas por seus interesses.

As representações são variáveis segundo as disposições dos grupos ou classes
sociais; aspiram à universalidade, mas são sempre determinadas pelos interesses
dos grupos que as forjam. O poder e a dominação estão sempre presentes. As
representações não são discursos neutros: produzem estratégias e práticas
tendentes a impor uma autoridade, uma deferência e mesmo legitimar escolhas.
Ora, é certo que elas colocam-se no campo da concorrência e da luta. Nas lutas
de representações tenta-se impor a outro ou ao mesmo grupo sua concepção de
mundo social: conflitos que são tão importantes quanto as lutas econômicas; são
tão decisivos quanto menos imediatamente materiais (CHARTIER, 1990, p. 17).

Para estudar as representações é necessário perceber o processo de apropriação que é elaborado pelos
diferentes grupos sociais, assim “a apropriação, tal como a entendemos, tem por objetivo uma história
social das interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que são sociais,
institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as produzem” (CHARTIER, 1990, p. 23).

A partir da leitura das sentenças, laudos médicos, fala dos curadores, promotores e testemunhas foi
possível perceber representações sobre o menor, sobre a questão de gênero na criminalidade e conhecer a
prática do judiciário ao sentenciar os casos de delitos cometidos por menores.

Sobre esta última, foi possível constatar que os processos analisados até 1924, em suas sentenças, não
aplicavam regimes diferenciados ou demonstravam preocupação em separar os menores dos adultos, nas
instituições penais.
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As sentenças encontradas eram bastante próximas das encontradas em processos que julgavam maiores
de idade, diferenciando basicamente na utilização da menoridade como atenuante da pena. Um
processo[ii] de 1916 que julgava um menor de 18 anos, por homicídio, condenou-o a 15 anos de prisão
celular. Nota-se na verdade, uma tendência aos extremos: ou absolvia-se o réu, por ser menor, ou era
considerado culpado e com isso era submetido ao regime carcerário imposto aos maiores de idade e com
penas, geralmente, muito altas.

No entanto, essa tendência se modificou a partir de um processo de 1925. O juiz Otávio Gomes Cardoso
proferiu uma sentença diferente de todos os processos analisados anteriormente a este, provavelmente
influenciado pelas leis e decretos que antecederam o Código de Menores, mas que já davam ao menor um
tratamento diferenciando, e por compor a recém criada Vara de Menores (5ª vara privativa) na capital. A
partir deste processo passou a ocorrer uma nova tendência nas sentenças e nos discursos jurídicos: uma
preocupação crescente e nítida em alertar sobre a necessidade de construir uma instituição que acolhesse
os menores no Estado e, na falta dela, a separação dos menores dos demais presos na Penitenciária e
aplicação de “regime disciplinar”.

O processo que figura como um marco entre os demais, julgava um menor de 17 anos por ter furtado
onze peças de tecido da loja em que trabalhava. Inobstante ter o juiz reconhecido o fato praticado pelo
menor, deixou de recolhê-lo na penitenciária comum por dois motivos: primeiro pela penitenciária não se
adaptar ao “regime disciplinar educativo” (fls. 117 e verso), recomendado pelo artigo 36 do Decreto
Federal 16.272/1923. Também por não ter ainda sido “instalada a escola de reforma que deve ter este
Estado”. (fls. 118 e verso). Vejamos alguns trechos desta sentença:

Isto posto, julgo procedente a denuncia de fls 2, para condenar como condeno o
acusado E. M a um anno e nove mezes de recolhimento no Reformatório Agrícola
a que se refere o art. 10 da lei nº 855 de 31 de outubro de 1923 e 12 ½ % da
multa sobre o valor das fazendas subtraídas [...].

Attendendo a que a Lei Estadual nº 855, 31 de outubro de 1923 e bem assim o
regulamento de assistência e proteção aos menores abandonados e delinquentes,
aprovado pelo decreto federal nº 16.272 de 20 de dezembro do mesmo ano
estabelecem escolas de reforma para os menores delinquentes.

Attendendo a que a presente data, já decorridos dois anos e sete mezes da
decretação das leis citadas, ainda não foi instalada a escola de reforma que deve
ter este estado. (FUNDO ARACAJU 5ª VARA PRIVATIVA (MENORES). Registro
Geral: 3235, Série: Penal, Subsérie: Diversos Penal, cx: 01, Ac: 02, Módulo: V.
Período: 1925-1958).

O juiz se queixa da falta de uma instituição apropriada ao acolhimento de menores no Estado e justifica,
diante disso, o envio do menor ao reformatório agrícola. De todos os processos analisados, este foi o único
com esse encaminhamento. Feita sua queixa e justificada o envio do menor para a instituição agrícola, o
juiz argumenta sobre o perigo do recolhimento de menores em instituições prisionais: “a detenção dos
menores em prisões está hoje condenada por quase todos os penitenciaristas, ella abate para sempre o
amor próprio dos jovens encarcerados e torna sua reforma ou emenda muito mais dificultosa”. (FUNDO
ARACAJU 5ª VARA PRIVATIVA (MENORES). Registro Geral: 3235, Série: Penal, Subsérie: Diversos Penal,
cx: 01, Ac: 02, Módulo: V. Período: 1925-1958).

Esta afirmação do juiz Otávio Gomes Cardoso, demonstra que o judiciário sergipano coadunava com os
estudos apresentados por juristas brasileiros e europeus sobre a delinquência. O juiz apresentou também,
a influência da psiquiatria e psicologia no meio jurídico, ao afirmar que “no dizer dos psychiatras, a
“detenção nesses logares póde exercer um efeito prejudicial e duradouro no cérebro do menor”. (Noé
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Azevedo “Dos tribunais Especiais para os menores delinquentes&8223;, pág. 99).” (FUNDO ARACAJU 5ª
VARA PRIVATIVA (MENORES). Registro Geral: 3235, Série: Penal, Subsérie: Diversos Penal, cx: 01, Ac:
02, Módulo: V. Período: 1925-1958).

Para concluir seus argumentos, o juiz dissertou sobre a necessidade de educação e de reforma em
contraposição ao regime penal, demonstrando mais uma vez que no período que antecedeu o Código de
Menores de 1927, os debates e estudos jurídicos defendiam um sistema moderno de acolhimento e
tratamento desses menores:

Attendendo a que a supressão absoluta da prisão e a substituição da repressão
penal por medidas de educação e de reforma, são preceitos básicos do moderno
sistema de tratamento dos menores pervertidos ou delinqüentes.

Attendendo ainda que hoje em dia está admittido por todos os escritores que se
dedicam ao estudo da juventude delinqüente- que a prisão é um locos de
desmoralização para o menor, quer elle viva melhor com adultos, quer só
encontre outros menores: entre os jovens prisioneiros juntos se estabelecem uma
inevitável maculação para o vício, todos aprendem o mal e se preparam para o
crime (Dra. Beatriz Sofia Mineiro,obr. Cit., pag. 75). Pelo que fica exposto, deixo
de mandar recolher o menor E. M. à prisão comum a que se refere o art 36 do
decreto federal nº16272 de dezembro de 1923, mesmo porque a cadeia pública
desta cidade, onde tinha de ser recolhido o referido menor, não se adapta o
regime “disciplinar e educativo”, recomendado pelo mencionado dispositivo.
(FUNDO ARACAJU 5ª VARA PRIVATIVA (MENORES). Registro Geral: 3235, Série:
Penal, Subsérie: Diversos Penal, cx: 01, Ac: 02, Módulo: V. Período:
1925-1958.).

Apesar de a cadeia ser considerada um lugar de “desmoralização” do menor delinquente, os processos que
sucederam este continuaram a encaminhar os menores para a Penitenciária Modelo. Entretanto,
recomendavam um regime diferenciado com separação dos presos adultos. Um exemplo de sentença
nesses moldes é a de um processo de 1928 em que uma menor de 16 anos é acusada de furto. Consta na
sentença proferida pelo Juiz Olympio Mendonça em 31 de julho de 1928:

Não existindo escola de reforma ou outro qualquer estabelecimento apropriado para os condenados de
menor idade, no Estado, de accordo com o art. 87 do Código de Menores, mando que seja a referida
menor recolhida à prisão comum, desta capital, com separação dos condenados de maior de idade, sujeito
a regime disciplinar e educativo não penitenciário. (FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral:
2531, cx:15 , Ac: 01, Módulo: IV, 1928).

No entanto, este processo merece uma análise mais minuciosa porque envolve outra situação complexa: o
defloramento[iii] da menor por outro detento, na Penitenciária Modelo. A análise dos processos que
tratavam de casos de defloramento e estupro permitiu conhecer um referencial de moralidade do período e
de representações sobre a mulher. Algumas sentenças absolveram os acusados destes crimes, tendo em
vista a “reputação” ou conduta inadequada da vítima.

Segundo Abreu (2010), algumas expressões marcaram os julgamentos de médicos e juristas, nos
processos de defloramento de moças pobres nos séculos XIX e XX. Dentre essas expressões, a autora
destaca: “meio viciado, devassidão dos costumes, instintos perversos, falta de honra e de educação e
inclinação à malícia e à liberdade”. (ABREU, 2010, p. 289).

No processo da menor que afirmava ter sido deflorada dentro da Penitenciária Modelo, o promotor aduziu
que: “[...] existe um indício de que tudo isso pode ser uma trama de ardil do seu espirito irrequieto. Ladra
conhecida e temível, ella é capaz de architectar semelhante situação, para satisfação de seu cérebro afeito
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à prática de acções más”. (FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2531, cx:15 , Ac: 01,
Módulo: IV, 1929).

A.M.J, de 16 anos, estava presa da Penitenciária Modelo acusada por roubo e dizia-se vítima de
defloramento por outro detento, enquanto fazia faxina no pavilhão masculino. Na Portaria de 16 de janeiro
de 1929 do juiz de direito da 3ª vara, consta:

O Escrivão Telino Tavares de Mota, que serve perante este juízo, dirija-se à
penitenciária do Estado e, sendo ahi, procure informar-se em segredo de justiça,
o que de anormal sucedeu à menor A.M.J que ahi se acha recolhida por
determinação deste juízo na falta de estabelecimento apropriado à internação dos
menores delinquentes. Cumpra-se.” (Olympio Mendonça, juiz da 3ª vara da
comarca da capital e privativo de menores abandonados e delinquentes do
Estado). (FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2531, cx:15 , Ac:
01, Módulo: IV, 1929).

As informações remetidas ao juiz de menores foram as seguintes:

[...] estando ella uma manhã varrendo a galeria superior, do lado norte do
referido estabelecimento, ali aparecia B. e, aproveitando-se do momento em que
os outros presos achavam-se uns fazendo exercícios e outros effectuando faxina,
entrou em um dos cubículos da referida galeria, puxando-a pelo braço e fechando
a porta ali derriboua no chão, dando-lhe depois de haver praticado o delicto a
quantia de nove mil reis (9$000) pedindo que não dissesse nada a ninguém.
(FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2531, cx:15 , Ac: 01,
Módulo: IV, 1929).

No entanto, o acusado negou o fato e o caráter da menor A.M.J., “ladra conhecida e temível”, somado ao
resultado negativo do corpo de delito que não constatou “defloramento recente”, foram suficientes para
que o inquérito fosse arquivado. Vale ressaltar que a menor roubou a casa de um Desembargador, já
havia sido presa outras vezes e que sua prisão foi noticiada no Jornal “Correio de Sergipe” de 01 de junho
de 1928, na primeira página, sob o título: “Foi presa a ladra A. M. J”:

A.M.J. é uma preta, natural de Alagoas, de 16 annos que muito tem dado o que
fazer a policia. Accostumada a vida de surrupiar o alheio, A. emprega astúcias de
fina ladra. Assim é que ante-ontem, as 17h, dirigindo a rua Pacatuba a residência
do desembargador Loureiro Tavares, pediu colocação como ajudante de copeira.
Entrementes A. pede água e nesta occasião, pé ante pé, entrou no quarto da
família do desembargador Loureiro Tavares e roubou, cautelosamente, um relógio
de pulso de ouro e dois anéis de brilhante. Retirando-se a ladra, horas depois, foi
descoberto o roubo, tendo sido apresentada queixa a delegacia de polícia. Pela
manhã de hoje foi presa a ladra A. que vai responder pelo seu crime. (CORREIO
DE SERGIPE, Anno XXI, n. 801. 01 de junho de 1928).

Uma das contradições do caso de A.M.J consta nas declarações presentes no auto de exame médico legal
datado de 22 de junho de 1928, portanto, apenas seis meses antes da denúncia de defloramento. A
afirmação do documento é de que A.M.J. tinha consciência dos seus atos e os médicos utilizaram como
prova do seu “espírito perfeitamente equilibrado” o fato de, com a vida aventureira que levava, saber
defender muito bem sua virgindade e contar friamente os furtos que cometeu. Diante disso, afirmam que
a menor era suscetível de imputação criminal. O tempo transcorrido entre o exame médico legal e a
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denúncia de defloramento foi de seis meses e foi cumprido na Penitenciária. Fica a interrogação sobre o
defloramento de A.M.J.

De acordo com Abreu (2010), a jovem que quisesse reparar um defloramento e 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 de mulher/ mãe [...] e o seu
inverso, a maldita prostituta”. (ABREU, 2010, p. 292). Segundo a autora, apesar da virgindade anterior ao
defloramento ser garantida através do exame físico, o crime só ficaria garantido com o exame do
comportamento moral da pretensa vítima. A autora afirma que:

Em termos mais objetivos seriam avaliadas certas condições de honestidade, obviamente dentro dos
parâmetros construídos por juristas, médicos e políticos: saía pouco e acompanhada que lugares
frequentava tinha uma família completa e cientes de suas obrigações em relação à vigilância residia em
algum local de respeito o acusado era um namorado antigo tomava decisões impulsivas ou refletia em
seus atos era uma moça comedida Como pode-se perceber, a noção de virgindade ultrapassava os limites
físicos da membrana hímen e dificilmente uma moça pobre conseguiria se enquadrar em todas essas
características. (ABREU, 2010, p. 292-293).

Os processos de defloramento analisados enquadram-se na citação de Abreu (2010), uma vez que todos
questionavam o comportamento da menor ofendida, seja pelo promotor, juiz, curador do réu,
testemunhas ou pelo próprio réu. Além disso, grande parte dos processos absolveram os réus. Um
processo de 1896 acusa um menor de 17 anos, embarcadiço[iv], do defloramento de uma menor de 16
anos. O processo está incompleto, faltando as últimas páginas, mas até onde consta não houve menção de
prisão. O laudo médico atestou o “defloramento recente” e o processo traz como provas do crime, algumas
cartas que foram entregues à vítima pelo acusado. Na denúncia, a vítima se queixa: “procurava por meio
de cartas amorosas e com promessas de casamento levar a effeito seus intentos libidinosos”. Afirma não
ter imaginado que com tantas cartas amorosas o intento do acusado era apenas “desonra-la e depois
abandona-la”. (FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2544, Série Penal / Subsérie
Processo Crime: Defloramento, cx: 02, Ac: 01, Módulo IV, Período: 1888-1901).

O fato ocorreu no quintal da casa dos pais dela e o promotor afirma que: “não querendo ella concordar
com os pedidos que lhe fasia de ter com Ella relações ilícitas lhe fez lembrar as reiteradas promessas que
havia feito em suas cartas de que faria realizar o casamento com o que obteve seus desejos desonrando-a
naquelle mesmo logar”. (FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2544, Série Penal /
Subsérie Processo Crime: Defloramento, cx: 02, Ac: 01, Módulo IV, Período: 1888-1901). O objetivo da
acusação era conseguir a “reparação da honra” através do casamento.

A leitura das cartas permite conhecer um pouco da forma como a mulher “honrada” deveria se comportar.
Na primeira carta, J. queixa-se de sua namorada aceitar “convites” e reforça as promessas de casamento:

Vou lhe dizer uma couza que talvez você não há de gostar porém que há de se
fazer, moça quando quer cazar não aceita todos convites porque nessa ocasião é
o que se diz o que nunca sucede () bem, pode saber se eu não quizesse cazar
com você não tinha lançado a mão da pena por ti, para dizer o que meu coração
sentia por ti. [...] se não me cazar com tigo afirmo que a outra não darei minha
mão. (FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2544, Série Penal /
Subsérie Processo Crime: Defloramento, cx: 02, Ac: 01, Módulo IV, Período:
1888-1901).

A segunda carta inicia com “Engrata Marocas!” e então passa a queixar-se de “Marocas” ter “desfeito”
dele, dizendo que estava com sono e assim que se ausentou “pos-se numa longa proza” e passeio. [...]
“fostes, divertirtes muito, dansastes bastante, cantastes bem etc... assim mesmo me amas muito! ...já lhe
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tenho dito que a moça que dança e muito caminha não quer cazar e sim divertir-se, Marocas não deves
martirizar um coração que é teu”. Apesar de demonstrar interesse em casar com “Marocas” em suas
cartas, ao ser ouvido pela acusação de defloramento, negou o fato e negou-se também a casar para
reparação da honra. A última informação que consta no processo é a fala do curador da vítima, reforçando
a noção que predominava no período, de que o casamento repararia a desonra do defloramento.
Demonstra também que o fato dos acusados negarem já era comum: “como ao offensor, que nega a
autoria do crime, como é bem natural, não concordando realizar o casamento no que mais empenhava
este juízo afim de que esta offensa ficasse reparada pelos meios legais.” (FUNDO ARACAJU / 1ª VARA
CRIMINAL, Registro Geral: 2544, Série Penal / Subsérie Processo Crime: Defloramento, cx: 02, Ac: 01,
Módulo IV, Período: 1888-1901).

De acordo com Abreu (2010), disciplinar os comportamentos sexuais e amorosos e punir os crimes de
defloramento se tornou uma preocupação para o judiciário do final do século XIX, uma vez que ameaçava
não apenas a honra feminina, mas indiretamente “o ingresso do país numa pretendida civilização dos bons
costumes”. (ABREU, 2010, p. 292). A autora afirma ainda que:

Sem dúvida, ótima oportunidade pedagógica teriam os juristas nos processos
criminais para identificar e difundir os papéis/imagens sociais e sexuais a serem
valorizados ou punidos e marginalizados: os jovens populares, e seus familiares,
eram os protagonistas dos processos; o assunto era comentado em todo bairro e,
muitas vezes, noticiado nos jornais. (ABREU, 2010, p. 292).

Segundo a autora, apesar do Código Penal de 1890[v] ter estabelecido a menoridade exigida e as
condições para configurar o crime (sedução, engano ou fraude), as informações não eram precisas e
definidas. Além disso, a autora afirma que a própria palavra defloramento trazia mais problemas do que
certezas “acerca das condições de virgindade (física e/ou moral) e da consequente honestidade. Assim o
código deixava em aberto importantes definições, que tornavam frequentes as subjetivas discussões sobre
a honestidade, ou não, da ofendida.” (ABREU, 2010, p. 292).

Em outro processo de defloramento, de 1893, as testemunhas foram decisivas para a formar a convicção
do juiz em julgar a denúncia improcedente. Segundo o juiz, as testemunhas afirmaram que a menor não
vivia honestamente: “[...] Considerando finalmente que a referida A.R.P. não vive honestamente conforme
o depoimento da 5ª e 6ª testemunhas e por ser esse facto publico e notório julgo improcedente a queixa
contra o réu”. Na defesa do acusado de defloramento, o curador afirma que o mesmo era uma criança “de
16 annos apenas, a quem a inexperiência dessa idade arrastou às relações amorosas com uma moça
muito mais idosa que elle, de honestidade duvidosa, de reputação equivocada”. A vítima do defloramento
tinha 18 anos. (FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2544, Série: Penal , Subsérie:
Processo Crime: defloramento, cx: 02, Ac: 01, Módulo: IV. Período: 1888-1901).

Um processo de 1895[vi] absolveu o acusado do defloramento da filha de uma ex-escrava. Vale ressaltar
que em todos os documentos, logo após constar a informação do nome da vitima, vinha consignado “filha
de Basília ex escrava de Dona Ritta Maria de Salles”. O curador do acusado questiona a maioridade da
vítima e pede sua certidão de batismo, na qual fica constatado que não era menor de 21 anos e, com isso,
o promotor público pede que seja arquivado.

Em 1897 um processo[vii] acusa um menor de 17 anos por ter deflorado e estuprado usando de sedação.
A vítima era uma menor de 14 anos. O corpo de delito forneceu a prova do defloramento recente, mas a
defesa alegou falta de provas e o menor foi absolvido.

Em 1902 um menor de 16 anos foi acusado de deflorar à força uma menor de 14 anos. O réu confessou o
defloramento à força, no caminho do Barroso para o Robalo, no entanto por decisão do júri, foi absolvido.
No processo consta uma declaração de que a vítima menor era desvalida, órfã de pai e mãe,
possivelmente esse tenha sido o motivo da absolvição[viii].
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Em outro caso semelhante, uma menor de 10 anos foi estuprada e deflorada. Consta que a menor era órfã
de pai e mãe e pedia “rancho” de casa em casa. O processo data de 1929 e o acusado tinha 18 anos.
Neste caso o acusado foi preso e encaminhado à Penitenciária Modelo. Na denúncia, o promotor afirma
que:

A. A. de 10 a 11 annos de idade, orphã de pai e mãe, natural de Geremoabo, se
encontrava no Aracaju, pedindo rancho em casas que não conhecia e dormindo
em promiscuidade com rapazes moços, que além da seiva animal de que estão
fartos, sentem a força dissolvente da falta absoluta de instrucção e sem
resquícios ao menos da educação doméstica. (FUNDO ARACAJU/ 1ª VARA
CRIMINAL, Registro Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: Processo Crime
defloramento, Cx: 06, Ac: 02, Módulo I. Período: 1926 -1929).

Nota-se que o crime foi justificado pela “natureza” do rapaz, pela falta de instrução e educação doméstica:
“O fato presente é a representação exata da degradação social em que vivemos, com mocinhas e
mocinhos entregues à lei da natureza, fugindo sempre às regras dos bons costumes, ocultando-se à ação
regeneradora das autoridades constituídas”. (FUNDO ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2548,
Série Penal, Subsérie: Processo Crime defloramento, cx: 06, Ac: 02, Módulo I. Período: 1926 -1929).

Uma outra fala do promotor deixa claro o local onde tais crimes ocorriam com maior frequência: as
periferias da cidade, vejamos: “ Os habitantes das cercanias da cidade, uns pela labuta da vida em que se
encontram, outros pelo menosprezo da honra alheia, e, muitas vezes, da própria, não auxiliam de manera
alguma a acção da autoridade para a prevenção de factos delictuosos como o de que se trata”. (FUNDO
ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: Processo Crime defloramento,
cx: 06, Ac: 02, Módulo I. Período: 1926-1929). Percebe-se a associação da pobreza à falta de moral, ao
“menosprezo da honra alheia” e até da própria honra, como afirma o promotor. O promotor conclui a frase
afirmando que crimes dessa natureza “tem assento firme e desconsolador na vagabundagem infantil, que
vai de carreira seguida pela adolescência, e, vezes muitas, até a velhice”. (FUNDO ARACAJU/ 1ª VARA
CRIMINAL, Registro Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: Processo Crime defloramento, cx: 06, Ac: 02,
Módulo I. Período: 1926 -1929).

Não é de estranhar que praticamente todos os processos de defloramento analisados tenham como
protagonistas mocinhas e rapazes das classes populares. Isso não quer dizer que as moças de famílias
abastadas fossem mais recatadas ou mais “honestas”, mas demonstra a possibilidade de que, para evitar
a divulgação e visibilidade da desonra, as famílias buscassem resolver o problema através do casamento
forçado e sem intervenção do judiciário.

O casamento também era solução viável para os casos de defloramento que ocorriam nas classes
populares. Mesmo após a prisão, se o acusado requisitasse o casamento, era libertado. Foi o que ocorreu
neste processo. O menor, preso na Penitenciária Modelo, requereu o casamento para que fosse absolvido
das penas:

Diz o abaixo firmado, preso pobre, miserável, de menoridade, recolhido à
Penitenciária do Estado, que estando processado por crime de estupro, aguarda
seu julgamento na próxima sessão de jury, já convocado.

Entretanto, é dispositivo expresso do Código Penal, paragrapho unico, do art.
276, que “não haverá logar imposição de pena si seguir-se o casamento a
aprazimento do representante legal da offendida, ou do juiz dos orphãos, nos
casos em que lhe compete dar ou suprir o consentimento, ou a aprazimento da
offendida, se for maior”.
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Ora, o supplicante, que não teve quem o defendesse devidamente no processo
crime, tem resolvido casar-se com A. A, afim de que lhe não seja imposta pena
de natureza nenhuma. E como a V. Exa. assiste supprir o casamento e autorizar o
casamento de menores em taes condições, vem requerer a se digne fazê-la, com
dispensa das formalidades e dos emolumentos que são de relevar nesses casos,
acrescendo ainda a situação de miserável já alegada. (FUNDO ARACAJU/ 1ª VARA
CRIMINAL, Registro Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: Processo Crime
defloramento, cx: 06, Ac: 02, Módulo I. Período: 1926 – 1929).

No dia seguinte ao casamento o menor teve seu alvará de soltura expedido. Constata-se que era comum
nos processos de defloramento a proteção e defesa do rapaz acusado, dando-lhe inclusive a chance de
reparação até mesmo em casos de estupro, como o que fora apresentado. Em contrapartida, era comum o
questionamento da conduta, da honestidade ou da reputação da vítima. Esse padrão foi encontrado até
mesmo em crimes mais graves, como um homicídio no qual a vítima foi uma mulher.

BREVES CONSIDERAÇÕES

Tendo em vista os aspectos apresentados é possível inferir que a prática do judiciário em sentenciar os
menores era de enviá-los para as instituições penais, sem regime diferenciado e junto aos adultos. Essa
prática foi comum até meados de 1925. Possivelmente, sob a influência dos decretos e leis que
antecederam o Código de Menores de 1927 e a criação da Vara de Menores em Sergipe, essa prática
sofreu alterações, ainda que sutis. A partir de então, a preocupação com o regime diferenciado
(disciplinar), com a separação dos adultos e com a educação aparecem com frequência nas denúncias,
defesas, sentenças e recursos.

Em relação à educação, a falta de educação moral ou intelectual aparece sempre relacionada como causa
da criminalidade devendo, portanto, ser utilizada como prevenção à delinquência. Entretanto, não foi
encontrada nas falas desses sujeitos menção a possibilidade de educar para remediar a criminalidade. As
análises levam a acreditar que, para o Judiciário sergipano do período, o remédio para a delinquência era
a punição em detrimento à instrução. Para aprofundar as análises é necessário conhecer o perfil do menor
delinquente sergipano do período, sendo este o cerne do próximo tópico.

REFERÊNCIAS

ABREU, Martha. Meninas Perdidas. In: PRIORE, Mary Del (Org.). História das crianças no Brasil. 7 ed.
São Paulo: Contexto, 2010. p. 289- 313.

______________. Código de Menores. Decreto nº 17.943 de 12 de outubro de 1927. Disponível em: <
http://www.planalto.gov/ccivil_03/decreto/1910-1929/D17943A.htm >. Acesso em: 01set, 2011.
21:34:00.

BRASIL. História cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertand do
Brasil, 1990.

Fontes Judiciais

FUNDO ARACAJU 1ª Vara Criminal, Registro geral: 2495. cx: 07. Série: penal, subsérie: apelação, período:
1919 – 1924. Acervo do Arquivo do Poder Judiciário de Sergipe.
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FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2519, Série Penal, Subsérie: Processo Crime
defloramento, cx: 01 , Ac: 01, Módulo: IV, Período: 1869-1944. Acervo do Arquivo do poder judiciário de
Sergipe.

FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2531, cx:15 , Ac: 01, Módulo: IV – Série: penal,
subsérie: inquérito policial, período: 1929-1935. Acervo do Arquivo do poder judiciário de Sergipe.

FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2544, Série: Penal , Subsérie: Processo Crime:
defloramento, cx: 02, Ac: 01, Módulo: IV. Período: 1888 – 1901. Acervo do Arquivo do poder judiciário de
Sergipe.

FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2545, cx: 03, Ac: 02, Módulo: IV .Série: Penal.
Subsérie: Processo crime: defloramento. Período: 1901-1917. Acervo do Arquivo do poder judiciário de
Sergipe.

FUNDO ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: Processo Crime
defloramento, Cx: 06, Ac: 02, Módulo I. Período: 1926 -1929.

FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2561, Série: Penal, Homicídio/Tentativa, cx: 06,
Ac: 1, MÓDULO V. Período: 1916 – 1918. Acervo do Arquivo do poder judiciário de Sergipe.

FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2565 (1), Série Penal Homicídio/Tentativa, cx: 08,
Ac: 01, Módulo V . Período: 1928-1929.

FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL Registro geral: 2585, cx:07, Ac: 01, Módulo:V, Série: penal,
subsérie: ofensas verbais e físicas, período:1891-1896. Acervo do Arquivo do poder judiciário de Sergipe.

FUNDO ARACAJU 5ª VARA PRIVATIVA (MENORES). Registro Geral: 3235, Série: Penal, Subsérie: Diversos
Penal, cx: 01, Ac: 02, Módulo: V. Período: 1925-1958. Acervo do Arquivo do poder judiciário de Sergipe.

[i] Pedagoga, psicopedagoga e Mestra em Educação pela UFS.

[ii] FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2561, Série: Penal, Homicídio/Tentativa, cx:
06, Ac: 1, MÓDULO V. Período: 1916 – 1918.

[iii] Segundo o Novo Dicionário da língua portuguesa de Cândido Figueiredo (1899): “Deflorar: v.t. o
mesmo que desflorar [...]. Desflorar: v.t. [...] offender ou tirar a pureza, a virgindade [...].”.

[iv] Que trabalhava no porto.

[v] Art. 267: deflorar mulher de menor idade, empregando sedução, engano ou fraude. Pena de prisão
celular de um a quatro anos. Art. 268: estuprar mulher virgem ou não, mas honesta. Pena de prisão
celular de por um a seis anos. 1º - se a estuprada for mulher pública ou prostituta. Pena de prisão celular
por seis meses a dois anos.

[vi] FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL, SERIE PENAL / Subsérie Processo Crime: Defloramento,
Registro Geral: 2544, cx: 02, Ac: 01, Módulo IV, Período: 1888 – 1901.
[vii] FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2519, Série Penal, Subsérie: Processo Crime
defloramento, cx: 01 , Ac: 01, Módulo: IV, Período: 1869-1944.
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[viii] FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2545, Serie Penal / Subsérie Processo Crime:
defloramento, cx: 03, Ac: 02, Módulo: IV, Período: 1901-1917.
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