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As práticas punitivas acompanham a humanidade e se moldam de acordo com a cultura e 
valores vigentes. Desse modo é determinante apoderar-se desse trajeto histórico para 
melhor compreensão da atual conjuntura do sistema prisional brasileiro. Em 1940, com a 
vigência do Código Penal, foi estabelecida a primeira diretriz legal, que deliberou a 
separação física de homens e mulheres nos complexos penais do país. A partir do vigor 
dessa lei foram criados estabelecimentos prisionais femininos, a princípio em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Porto Alegre e, posteriormente, nos demais Estados. O objetivo do presente 
estudo é realizar um levantamento bibliográfico acerca do surgimento dos presídios 
femininos no Brasil, juntamente com uma breve contextualização do cenário legal e jurídico. 
Foi realizada uma busca sistemática em base de dados bibliográficos nacionais e demais 
meios eletrônicos. Ademais, houve seleção de trabalhos que demonstram maior enfoque no 
surgimento desses estabelecimentos penais e documentos eletrônicos voltados à legislação 
penal brasileira. Resultados e discussões: desde o início do governo Vargas, em 1930, 
ocorreu uma grande reforma administrativa e política, ocasionando uma intensa produção 
legislativa, que culminou na criação do Código Penal de 1940. Decorrente de um projeto de 
Alcântara Machado, o Código entrou em vigor no ano de 1942. Em sua estrutura, ele 
dispunha de paradigmas divergentes, como a visão clássica que vê o delito como escolha 
pessoal e a positivista, que classifica o indivíduo infrator como enfermo. De maneira inédita, 
o Código Penal previa, no parágrafo 2º do artigo 29, o cumprimento de pena em 
estabelecimento específico para mulheres e, quando não fosse possível, em espaço 
reservado nos estabelecimentos prisionais mistos. Essa deliberação deu ensejo à criação de 
presídios femininos e reorganização de demais espaços prisionais que abrigavam ambos os 
sexos. Nessa época, os denominados penitenciaristas eram responsáveis pela 
modernização da instituição prisional. Em sua maioria médicos e juristas, eram homens 
comprometidos em pensar o cárcere de maneira geral, refletindo sua razão e função na 
sociedade e resoluções para que seu funcionamento fosse mais satisfatório. Com relação 
aos presídios femininos, os penitenciaristas tiveram uma conduta relevante em sua 
estruturação, como também na separação dos espaços entre homens e mulheres nas 
instituições penais. O sistema penitenciário ter sido idealizado unicamente por homens só 
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reforça seu caráter androcêntrico, o que exclui as particularidades de gênero. O Brasil se 
atrasou com relação a outros países da América do Sul na criação de presídios para 
mulheres; no Chile isso se deu em 1864, no Peru em 1871 e na Argentina em meados dos 
anos de 1880. As primeiras instituições carcerárias destinadas unicamente à população 
feminina surgiram no Brasil no final da década de 1930 e início da década de 1940. Em 
1937 foi fundado o Reformatório de Mulheres Criminosas, primeira instituição prisional 
feminina do país, situada em Porto Alegre. No ano seguinte criou-se o Presídio de Mulheres 

de São Paulo, de maneira improvisada, pois foi inserido em um terreno da Penitenciária do 
Estado que era destinado a antiga residência dos diretores. Já em 1942 foi inaugurada a 
Penitenciária de Mulheres do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, capital do país naquela 

época; foi o primeiro estabelecimento construído para tal finalidade, situado no bairro Bangu. 
A partir de então, a criação de estabelecimentos penais femininos começa a sair do papel e 
quando não fosse possível sua criação, a adequação de espaços que separassem a 
população carcerária feminina da masculina. Na estruturação dos presídios femininos, 
houve um debate acerca da ausência de muros e grades nesses estabelecimentos. Isso se 
baseava na disposição em humanizar o ambiente carcerário e no estereótipo de passividade 
feminina, que justificava a não preocupação com relação a fugas. A simulação de um lar 
modelo era almejada por aqueles que pensavam o cárcere feminino, dado que naquela 
época o espaço destinado à mulher era o privado, o doméstico. A mulher criminosa havia 
falhado na sua missão feminina, portanto, deveria ser disciplinada para que pudesse cumpri-
la ao sair da prisão. Outro debate crucial na definição dos locais onde se estabeleceriam as 
prisões femininas foi o distanciamento destas dos estabelecimentos prisionais masculinos, 
por pensarem que apresentariam risco à perturbação dos detentos, devido ao suposto 
potencial de despertar o desejo sexual nos homens. A maternidade também foi alvo de 
discussões, já que esta garantiria a estimulação dos instintos femininos e as futuras 
gerações do país. Por conta disso, era previsto seções que abrigassem presas gestantes e 
aquelas que estavam em fase de amamentação. O ambiente prisional, com finalidade de 
redenção e restauração de mulheres, para que pudessem apropriar-se dos papéis sociais 
que lhe eram atribuídos, tinha como função normatizar comportamentos dentro do padrão 
do que era considerado feminino. Por muito tempo as prisões femininas no Brasil foram 
administradas por freiras, principalmente da Comunidade Bom Pastor, responsáveis por 
cuidar da “moral e bons costumes” das detentas. O instituto Bom Pastor d’Angers foi 

fundado na França em 1829, objetivando cuidar de jovens que transviaram do arquétipo 
comportamental da época. A missão primordial desse instituto era cuidar da moral de 
mulheres que haviam rompido com o padrão de feminino. Estas não eram consideradas 
apenas as que infringiam a lei, mas sim as desamparadas socialmente, seja por ausência da 
família, prostituídas, entre outras violações do protótipo de mulher. A função das Irmãs da 
Congregação d’Angers era curar a alma das infratoras e isso só se dava através da entrega 

a Deus, arrependimento dos pecados e prática de uma vida cristã. Esse discurso auxiliou na 
expansão dessa Comunidade nos cuidados com uma população que causava incômodo à 
sociedade. A administração dos presídios femininos ficou por mais de trinta anos sob 
responsabilidade dessas Irmãs, com a missão de recuperar a moral das apenadas. Não 
havia no país outro grupo de mulheres que pudessem se dedicar no trabalho com as presas, 
devido ao baixo contingente feminino no mercado de trabalho na época. Além do mais, a 
mulher que praticava delitos era considerada transgressora da moral feminina, fazendo com 
que a proposta das Irmãs de educação moral fosse a mais conveniente. Mesmo se tratando 
de uma instituição religiosa, as Irmãs respondiam ao Conselho Penitenciário, eram 
contratadas pelo Estado para desempenhar tal função e se mostravam ser uma alternativa 
mais econômica, pois a administração laica requisitaria uma contratação maior de 
funcionários. A família dentro dos moldes cristãos possibilitava o êxito do plano civilizatório 
proposto por Vargas. A religião tinha o papel de reestruturar a mulher delinquente às 
expectativas do Estado e também tiraria deste o encargo de lidar com um público no qual 
não tinha experiência, contribuindo também para a expansão da Igreja. Havia uma 
preocupação de toda administração penitenciária no incentivo ao trabalho como ocupação 
do tempo em que as mulheres passavam encarceradas e também para que pusessem 
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exercê-lo pós-cárcere. Os serviços praticados dentro dos estabelecimentos prisionais 
femininos eram aqueles considerados como função da mulher, ressaltando a divisão sexual 
do trabalho. Eram de praxe os afazeres manuais, como a costura e o bordado. Na ala 
feminina da Prisão de Pernambuco era estipulada às apenadas a lavagem das roupas dos 
funcionários do presídio, evidenciando o incentivo ao trabalho doméstico. Enquanto aos 
homens era assegurada legalmente a possibilidade de trabalho interno e externo, às 
mulheres era deliberado somente o trabalho interno. O trabalho em ambiente externo da 
prisão para elas poderia significar um impasse à reforma moral. As freiras permaneceram na 
administração dos presídios femininos até meados dos anos de 1980. A saída das mesmas 
dessas instituições variou de acordo com o contexto político de cada local onde se 
localizavam os estabelecimentos prisionais. O Estado retomou para si a responsabilidade da 
carceragem feminina e junto disso vieram novidades no âmbito legislativo. Em 1981 foi 
apresentado um anteprojeto da Lei de Execução Penal (LEP), sendo a lei aprovada em 11 
de julho de 1984 pelo então presidente João Figueiredo. A LEP trouxe inovações para o 
cárcere feminino, como a presença exclusiva de agentes penitenciários do sexo feminino, 
berçários, seção para gestante e parturiente e creche. O surgimento do cárcere feminino 
esboça as expectativas sociais referentes às mulheres e os espaços a elas destinados 
naquela época. A configuração inicial desses espaços remete a elementos apontados por 
Foucault em Vigiar e Punir, sobre disciplinarização dos corpos considerados desviantes. A 

docilização das mulheres aprisionadas foi um dos principais eixos trabalhados pelas Irmãs 
nas prisões femininas. Tendo em vista a importância de uma compilação dos registros já 
existentes sobre esse trajeto histórico, esse trabalho se dispôs a reunir os principais 
elementos que possibilitaram o surgimento dos presídios femininos no Brasil, de modo a 
contribuir para o acervo documental referente à temática e maior visibilidade do 
encarceramento feminino. 
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