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RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade analisar os crimes praticados por mulheres nos fins do século XIX, na região de Carangola na Zona da Mata Mineira no período de 1880 à

1892. A referida análise utiliza um processo criminal do termo de Santa Luzia do Carangola-MG de 1891, como pequeno estudo de caso na intensão de demonstrar aspectos

sociais importantes para pesquisa em questão, complementando os dados encontrados, com informações adquiridas por meio de jornais do período encontrados no atual museu

da cidade de Carangola-MG. 

Partindo do pressuposto de que as mulheres não praticavam crime somente buscando se livrar ou vingar de processos abusivos sofridos por elas, advindo de toda sociedade

patriarcal do século XIX, pretendemos contribuir com a historiografia dos estudos relacionados à questão de violência e mulher na região, tratando o tema numa abordagem

ligada às reais intenções dos crimes praticados por elas, relacionando-os às questões sociais e contrariando a visão de sexo frágil, principalmente no recorte temporal, onde a

mesma era tratada como agente passivo.

É importante ressaltar que tal análise se encontra em fase inicial da pesquisa de graduação, não indicando muitos resultados até o momento. Embora a pesquisa ainda esteja em

fase de investigação das fontes e análise das bibliografias com temáticas relacionadas, principalmente, a história das mulheres e a criminalidade do século XIX,  compreendemos

que a apresentação do mesmo contribuirá significativamente para a sua construção.
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