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 A relação entre mulheres e prisão no Brasil 
origina-se pelo cometimento de crimes no 
período colonial, vinculados ao rompimento com 
a moral religiosa vigente, cujo foco centrava-se no 
comportamento dos indivíduos. A resolução dos 
conflitos sociais pautada por uma dimensão 
valorativa, reiterou no decorrer da história, um 
tratamento infantilizador e disciplinar às mulheres, 
criando-se estereótipos em torno dos crimes 
cometidos, cujas condutas passaram a ser 
explicadas pela diferenciação de delitos 
associados ao feminino. 



 Mesmo com a regulamentação do espaço 
prisional, através de códigos penais 
balizadores do tratamento penal por 
parte do Estado, o encarceramento 
feminino foi tratado como um problema 
moral, sendo as primeiras penitenciárias 
destinadas às mulheres no Brasil, 
administradas por religiosas, as quais 
projetavam às internas uma possível 
conversão.  



 O fenômeno do encarceramento feminino é 
crescente, sobretudo, em virtude das relações 
sociais que se estabelecem em uma sociedade 
capitalista. Porém as configurações do tratamento 
penal dirigido às mulheres na atualidade, ainda 
apresentam aspectos valorativos em sua 
aplicabilidade, mesmo com previsões e aportes 
legais para que as mulheres não sejam 
discriminadas, ainda sim, reveste-se a prisão de 
mecanismos morais, os quais se expressam 
através de um discurso cujo foco seja o de 
mulheres “não adaptadas” às suas funções sociais. 

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Até o século XVIII poucos são os 

registros acerca das prisões, haja vista a 

predominância das penas corporais, os 

suplícios (Foulcault, 2007) como forma de 

resolução dos conflitos sociais.  



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 A existência dos suplícios no Brasil registra-se a 
partir da colonização portuguesa, onde a 
concepção de um Direito penal medieval ocorreu 
junto a outras formas de implantação da cultura 
europeia. A resolução dos conflitos sociais 
fundamentava-se largamente nos preceitos 
religiosos, sendo o crime confundido com o 
pecado e com a ofensa moral, punindo-se 
severamente os hereges, apóstatas, feiticeiros e 
benzedores; cujas penas eram aplicadas com 
extrema severidade.     

 

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 As punições destinadas às mulheres que cometiam 
crimes, também ocorriam através de suplícios, 
revestindo-se de uma punição moral. Registra-se que 
as primeiras mulheres a receberem penas, ocorriam 
em consequência de crimes considerados religiosos. 
“Barregãs (amantes) de clérigos ou de qualquer outra 
pessoa religiosa; as alcoviteiras; as que se fingissem de 
prenhas ou que atribuíssem parto alheio como seu” 
(SOARES, ILGENFRITZ 2002, p. 51). À imagem da 
mulher vinculava-se heresia e sentidos valorativos, os 
quais caracterizavam o feminino à uma dimensão 
maléfica do social. 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Após a proclamação da independência brasileira 
em 1822, foi sancionado no ano de 1832 o 
denominado código criminal do império, 
instituindo a pena de prisão como forma de 
punição, prevendo a existência de agravantes em 
seu cumprimento, de acordo com a infração 
cometida.  A relação entre igreja e Estado 
fundamentava a teoria da pena, haja vista a 
consolidação do imaginário em relação aos que 
cometiam crimes, ainda representados por 
ofensas morais e religiosas, bem como a pena de 
morte para os crimes considerados mais graves.  
  



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 As primeiras indicações sobre mulheres cumprindo 
pena de prisão encontram-se no Relatório do 
Conselho Penitenciário do Distrito Federal, de 1870. 
Concomitantemente às prisões de escravos que 
funcionavam junto à Casa de Correção da Corte. 
(SOARES, ILGENFRITZ, 2002). Já no início do século 
XIX, outro relatório menciona melhorias nas 
condições de alojamentos às presas e indicando 
adaptação de cinco células do antigo manicômio à 
prisão de mulheres. O relatório seguinte, publicado 
no ano de 1929, mencionava que embora as mulheres 
estivessem em locais separados, ainda sim, viviam em 
promiscuidade pela convivência com as processadas, 
“vagabundas e ébrias” enviadas pela polícia. 

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

  A partir deste período foram criados 

imaginários sociais sobre os delitos ditos 

de gênero, de forma a associar os crimes 

cometidos pelas mulheres com a loucura. 

Importante ressaltar que a categoria 

gênero não é algo inato, que nasce com as 

mulheres (STREY, 2001), mas sim um 

significado cultural adquirido e atribuído.  

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Toleravam-se os delitos considerados “femininos” 
(ainda que punidos) sob o argumento de serem os 
crimes de natureza da mulher, normalmente os que 
aconteciam no ambiente doméstico e privado como 
infanticídios, abortos e bruxarias, cuja explicação se 
dava em função de distúrbios psicológicos. Desse 
modo, os crimes cometidos pelas mulheres nos 
espaços públicos, sob qualificativo de embriaguez e 
“vadiagens”, passaram a ser mais criminalizáveis e 
penalizados com intensidade distinta. 

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Ocorre que a maioria das mulheres que a 
polícia de costumes prendia e enviava para a 
prisão era de prostitutas, detidas sob 
qualificativo de vadias ou desocupadas (sem 
ofício), ou que proviam a subsistência por 
meio de ocupação proibida por lei, ou 
manifestadamente ofensiva da moral e dos 
bons costumes. (SOARES; INGENFRITZ, 
2002, p. 54)  



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 
  A filantropia se fazia presente como forma de 

intervenção social, através do grande número de 
senhoras da alta sociedade e religiosas que adentravam 
aos lugares de confinamento, para ensinar regras morais 
e de convivência às mulheres detidas. Sob esta 
concepção de intervenção social, criou-se o patronato 
das presas em 1924, cuja finalidade compreendia o 
tratamento oferecido às detentas, como meio de ajuste 
e adaptação social. Destaca-se também o tratamento 
pós prisão, através do acompanhamento as mulheres 
que tinham passado pela experiência prisional e aquelas 
com liberdade vigiada, como um meio de 
prolongamento do poder repressivo. 

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 A regulamentação legal dos estabelecimentos 
prisionais no Brasil, sob o prisma jurídico, corresponde 
à consolidação do Estado Novo a partir da revolução 
de 1930, onde houve modificações na estrutura 
administrativa. Registra-se a publicação do decreto lei 
de número 2.848 de 1940, no período do Governo 
Getúlio Vargas, o qual instaurou o atual código penal, 
prevendo novas regras para o cumprimento da pena, 
iniciando a problematização em torno do sistema 
prisional e a elaboração de um programa para a 
execução penal (COELHO, 2006). 

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Em 1942 foi criada através do decreto lei 3.971 a 
primeira penitenciária feminina do antigo Distrito 
Federal, sendo administrada oficialmente pelas 
religiosas da segregação Bom Pastor, as quais se 
subordinavam ao Estado, mas possuíam autonomia na 
regulação interna do estabelecimento (SOARES; 
ILGENFRITZ, 2002). O modelo de tratamento advindo 
da concepção norteadora desta segregação era o de 
internato religioso, onde além de cuidarem da moral e 
dos bons costumes dentro da instituição, as freiras 
incumbiam-se de exercer um trabalho de 
domesticação das internas e um cuidado permanente 
quanto à sua sexualidade. 

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 A domesticação das internas ocorria sob diversas 
dimensões, em relação às atividades que exerciam, 
destacando-se as prendas domésticas como caráter 
obrigatório dentro da instituição, tais como: bordado, 
costura, cozinha, e aulas de como cuidar da casa, dos 
filhos e do marido. Havia um olhar de vigilância, pois de 
acordo como as internas se saíssem nas atividades, era 
projetado uma vocação. Às que não desempenhavam 
os trabalhos domésticos com êxito, estariam aptas à 
vida religiosa, sob o argumento de não terem vocação 
à vida matrimonial e doméstica. 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Evidencia-se no tratamento realizado pelas 

freiras, a construção desigual a partir da 

categoria gênero, como uma forma de 

“encaixar” as mulheres em um papel 

construído socialmente e assim, a 

identificação da mulher criminosa como 

aquela que rompe com o estereótipo 

destinado à boa mãe e dona de casa submissa.  



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Através da veiculação entre religião e tratamento 
penal ofertado às mulheres, objetivava-se 
reconduzir a interna a um padrão de sociabilidade 
vigente à época e predominante enquanto 
parâmetro das relações em sociedade. Criaram-se 
mecanismos para que as internas introjetassem a 
noção de disciplina que se pretendia alcançar, 
como por exemplo, os guias e cantos que 
deveriam ser proclamados por todas que ali 
estivessem. 

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

Das instruções de cultura moral... 

 

 (...) As instruções me ajudarão a aprofundar as 
verdades aprendidas no catecismo, a corrigir-
me de meus defeitos, a adquirir luzes, 
conhecimentos gerais, em questão de 
civilidade, moral, economia doméstica, higiene, 
educação de todas as potências de meu corpo 
e de minha mente (...) (SOARES; ILGENFRITZ, 
2002). 

 

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Em 1953 foram construídas celas de isolamento, 
para onde eram destinadas as internas 
identificadas pelas religiosas como “baderneiras”, 
as que perturbavam a ordem no 
estabelecimento, de modo que as celas 
representavam um cenário de expiação e 
remição pelo pecado, onde sozinhas, pudessem 
refletir sobre seus atos e comportamentos. 
Mecanismos punitivos a fim de tornar 
penalizáveis as frações mais tênues de suas 
condutas (FOUCAULT. 2007), legitimando o 
funcionamento interno dos estabelecimentos. 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Concomitante a este período, ocorreu a 

inauguração da primeira creche para os filhos 

das detentas e menores de três anos de idade 

(SOARES; ILGENFRITZ, 2002), sendo a 

educação das crianças de responsabilidade das 

religiosas, objetivando-se uma relação de 

poder e domesticação, para que as crianças 

não tivessem os mesmos “destinos” de suas 

mães.  

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Ainda que pautado pelo rigor explicitado, o 
projeto de “purificação das mulheres” infratoras 
e idealizado pelas religiosas, em seguida começou 
a mostrar seus limites, devido à resistência que 
se formava entre as internas em aderirem às 
regras de comportamentos e condutas. O que 
desencadeou em um período no qual as 
religiosas não conseguiam controlar o ambiente 
prisional, e o uso da violência chegou a índices 
cada vez mais altos. 

 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Com isso, as religiosas “devolveram” a 
administração da penitenciária ao conselho, o 
órgão responsável, onde o Estado passou a 
encarregar-se diretamente pelo tratamento 
destinado às mulheres. Contudo, as irmãs da 
segregação Bom-Pastor, registram o 
descontentamento por não terem atingido o 
êxito esperado: “As internas na sua maioria são 
mulheres vadias e decaídas moralmente” 
(SOARES; ILGENFRITZ, 2002). 



Origem das prisões no Brasil e a 

construção do discurso de Gênero no 

sistema punitivo 

 Através do histórico das prisões femininas no 
Brasil, a construção de gênero no discurso 
penal se expressa sob o eixo argumentativo 
de uma possível “natureza da mulher 
criminosa”. Passam a ser vistas como 
transgressoras não só do ordenamento 
jurídico, mas de todo um sistema de 
significações que lhe é atribuído pela 
sociedade. 
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