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Resumo 

Este estudo pretende debater historiograficamente sobre 

mulheres que cometeram crimes contra a vida, conforme 

o código penal de 1940, estes crimes caracterizam-se 

como aborto, homicídio, infanticídio e instigação ou 

auxílio ao suicídio. A pesquisa buscou, em termos 

metodológicos, realizar uma revisão bibliográfica sobre 

mulheres assassinas e também apresentar um 

mapeamento dos casos de crimes contra a vida 

cometidos por mulheres na cidade de Ponta Grossa – 

Paraná, na década de 1940. Foram realizadas leituras 

sistemáticas catalogando produções acadêmicas que 

trazem em algum momento a discussão das mulheres 

como autoras de crimes contra a vida. Deu-se também 

uma pesquisa documental dos processos-crime 

encontrados no Centro de Documentação e Pesquisa 

em História, localizado na UEPG, originando uma tabela 

com o total de cinco processos que apresentam as 

mulheres como réu, todos estes caracterizados como 

homicídio, a tabela traz a possibilidade de se 

estabelecer um perfil sócio cultural dessas mulheres.  

Introdução  

Durante o início do século XX, Ponta Grossa recebe não 

somente imigrantes, como também inúmeros migrantes 

principalmente do interior do estado. Muitas das 

relações de conflitos que virão a ocorrer nesse período 

se dão devido ao grande número de pessoas com 

constituições culturais diferenciadas, ao desemprego e a 

convivência obrigatória nos espaços de moradia 

(CANÇADO, 2002). Vários dos crimes ocorridos na 

década de 1940 envolvem mulheres que na maioria das 

vezes são vítimas, mas ainda assim, mesmo que em 

menor número, há aquelas mulheres autoras da 

transgressão. Mesmo após as várias conquistas do 

movimento feminista, as mulheres ainda é vista como 

um sujeito dócil, as divisões de papéis ainda são visíveis 

dentro da sociedade, tal divisão fica explícita quando 

pensamos as mulheres e o mundo do crime, pois as 

mesmas só são vistas nessa esfera como vítimas e não 

como sujeitos aptos de transgressão. As mulheres 

criminosas existem, mas, ainda assim elas raramente 

são abordadas na historiografia. Assim, julgo ser 

importante o reconhecimento dos trabalhos que tratam 

de tal temática, bem como apresentar um mapeamento 

dos casos registrados envolvendo mulheres criminosas 

na cidade de Ponta Grossa.  

Material e Métodos 

Para o mapeamento de produções historiográficas que 

abordam mulheres que cometeram crimes contra a vida, 

utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica.  

Para a criação de uma tabela com dados 

socioeconômicos e culturais de tais mulheres, foi feito 

um levantamento de informações com base nos 

catálogos de processos-crime, disponibilizado no Centro 

de Documentação e Pesquisa em História, da UEPG. 

Resultados e Discussão 

Como resultado desta pesquisa, percebeu-se que há no 

meio historiográfico uma grande lacuna no que se refere 

às mulheres que cometeram crimes contra a vida, estes 

sujeitos somente começam a ganhar destaque décadas 

após o advento da história das mulheres, é somente a 

partir dos anos 2000 que a historiografia passa a dar 

maior evidência para mulheres autoras desses crimes. 

Com base no levantamento feito no Centro de 

Documentação e Pesquisa em História, identificou-se 

que os processos que possuíam as mulheres como 

autoras de crimes contra a vida na década de 1940 na 

cidade de Ponta Grossa – Paraná totalizavam 5, sendo 

todos caracterizados como homicídio. 

Conclusão  

Através dessa pesquisa percebeu-se a existência das 

várias possibilidades de se interpretar um determinado 

período ou objeto, estas visões variam de um 

pesquisador para outro, neste caso percebe-se que as 

mulheres podem ser compreendidas através de 

inúmeros panoramas. É importante lembrar que dentro 

da historiografia há espaço para toda esta diversidade 

de interpretações, não existe uma única pesquisa 

correta, mas existem pesquisas que se complementam e 

dialogam entre si.   
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