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RESUMO 

 

Este trabalho visa compreender o impacto da política proibicionista de repressão às drogas no 

crescente encarceramento feminino nos últimos anos no Brasil. Atualmente, 60% das mulheres 

presas no país respondem por algum crime relacionado ao tráfico de drogas. Pretende-se 

demonstrar as consequências da política proibicionista de repressão às drogas adotada como 

modelo transnacional. Adotou-se como referencial teórico a criminologia crítica e a perspectiva 

feminista para compreender quais implicações a vulnerabilidade de gênero acarreta para a 

incidência do poder punitivo sobre as mulheres, bem como o caráter estrutural-funcional 

seletivo do sistema penal, criminalizando os indivíduos marginalizados. Ainda, buscou-se 

confrontar as funções oficiais (declaradas) do modelo proibicionista com suas funções latentes, 

paralelamente ao papel do cárcere de reprodução da estrutura social verticalizada e patriarcal 

no sistema capitalista. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica em conjunto com a 

análise de estatísticas e dados oficiais. 

 

Palavras-chave: Tráfico de drogas. Encarceramento feminino. Gênero. Seletividade penal. 

Controle social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This work aims to comprehend the impact of the prohibitionist policy towards drug repression 

in the increasing of female imprisonment in the recent years in Brazil. Nowadays, 60% of the 

women in prison in the country respond for a drug-related crime. It seeks to demonstrate the 

consequences of the prohibitionist policy of drug repression adopted as a transnational model. 

Critical criminology and the feminist perspective were adopted as theoretical referential, to 

understand the implications gender vulnerability entails for the incidence of punitive power on 

women, as well as to analyze the selective structural-functional character of the criminal 

system, that criminalizes marginalized social classes. It also sought to confront the official 

(declared) functions of the prohibitionist model with its latent functions, in parallel with the 

role of the jail in the reproduction of the vertical and patriarchal social structure in the capitalist 

system. As methodology it was used the bibliographic review as well as the analysis of statistics 

and official data. 

 

Keywords: Drug trafficking. Female incarceration. Gender. Criminal selectivity. Social 

control. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende analisar a relação entre a política proibicionista de 

repressão às drogas ilícitas adotada e o aumento do encarceramento feminino no Brasil nos 

últimos anos. Ainda, busca-se compreender de que forma a categoria de gênero traz implicações 

no tratamento do aparato punitivo em face da mulher desviante.  

A justificativa do presente estudo se dá pela importância em adotar como objeto a 

criminalidade feminina, uma vez que à mulher sempre coube um papel secundário no histórico 

da disciplina de criminologia, sendo, portanto, suas vozes e direitos invisibilizados. Isto 

contribuiu para que os poucos estudos que versam sobre a distinção de gênero, o fizessem 

pautados em estereótipos sexistas que legitimam a inferiorização e subordinação da mulher ao 

homem.  

A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica, sobretudo de estudos da 

criminologia crítica e feminista, em conjunto com análise de dados e estatísticas oficiais 

concernentes ao sistema prisional. 

No primeiro capítulo serão desenvolvidos os marcos teóricos que vão guiar o presente 

estudo, quais sejam, a Criminologia Crítica e a Criminologia Feminista. Inicialmente será 

delineada a evolução do estudo da Criminologia, tendo como ponto de partida o século XIX e 

ressaltando a importância do salto qualitativo da virada sociológica do século XX, contexto no 

qual se insere a teoria do labeling approach (ou paradigma da reação social), que possibilitou 

a constituição de uma alternativa ao paradigma etiológico. Ainda, será trabalhada a introdução 

da teoria materialista do desvio, a qual permitiu a consolidação da Criminologia Crítica, e a 

demonstração da relação funcional entre o cárcere e a estrutura social.  

Com efeito, será demonstrada a possível e necessária aproximação entre a 

Criminologia Crítica e a perspectiva feminista, uma vez que esta não foi, inicialmente, objeto 

de debate daquela, inobstante a importância do gênero como categoria de análise. Destarte, 

busca-se uma reflexão sobre como os papéis e expectativas sociais relativos aos gêneros são 

reproduzidos no sistema penal.  

O segundo capítulo tem como fim traçar um panorama da realidade do encarceramento 

feminino no Brasil, a partir da demonstração do perfil da mulher presa no país, com base nos 

dados fornecidos pelo INFOPEN Mulheres 2016, tendo como foco o tópico referente ao “perfil 

social” da mulher privada de liberdade.  

Por fim, será objeto de análise o modelo proibicionista de controle das drogas, 

ressaltando-se em um primeiro momento que tal política foi desenvolvida pelos Estados Unidos 
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e posteriormente foi exportada para os outros países, adotando-se, assim, um modelo 

transnacional de repressão às drogas. 

Pretende-se demonstrar como a política de guerra às drogas, ao longo dos anos, falhou 

nos seus objetivos oficiais e, por outro lado, logrou êxito em atingir suas funções latentes de 

controle dos indivíduos provenientes dos estratos sociais mais baixos, cumprindo o poder 

punitivo um papel central neste cenário. 

Pretende-se explorar a relação entre o aumento vertiginoso do encarceramento 

feminino dos últimos anos com a “guerra às drogas”, demonstrando como essa política, se por 

um lado falha em diminuir o consumo de substâncias e reprimir o tráfico, por outro lado 

criminaliza as mulheres pobres e negras, deixando-as ainda mais na marginalidade social.  
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1 CRIMINOLOGIAS E FEMINISMOS 

 

ANGELA: Se eu fosse tentar sintetizar as minhas impressões das visitas às 

prisões ao redor do mundo, e na sua maioria foram visitas a prisões femininas, 

incluindo três penitenciárias que visitei involuntariamente, teria de dizer que 

elas são sinistramente parecidas. Sempre me senti como se estivesse no 

mesmo lugar. Não importa o quão longe eu viajasse através do tempo e do 

espaço - de 1970 a 2000, e da Casa de Detenção feminina em Nova Iorque 

(onde eu mesma estive presa) até a prisão feminina em Brasília, Brasil -, não 

importa a distância, existe uma estranha similaridade nas prisões em geral, e 

especialmente nas prisões femininas. Essa mesmice das prisões femininas 

precisa ser avaliada com relação ao quanto é importante para os feminismos 

desvencilharem-se da noção de que há uma qualidade universal que podemos 

chamar de mulher. Isso me faz pensar no seu trabalho sobre o desafio de 

repensarmos as fronteiras entre as ciências sociais e as humanidades, como 

um meio de reflexão específica sobre as mulheres nas prisões. 1 

 

Neste primeiro momento, remontar-se-á ao início do estudo da criminologia, 

analisando a evolução do seu pensamento no decorrer da história até atingir suas vertentes 

críticas, responsáveis por desvelar as funções ocultas do sistema punitivo em contraposição 

com as funções declaradas oficialmente pela dogmática penal. O olhar através da criminologia 

é indispensável para entender as nuances do complexo processo de criminalização.  

Por fim, será introduzida uma perspectiva feminista, destacando a importância das 

teorias feministas do direito e, sobretudo, da criminologia feminista, para uma melhor 

compreensão do tratamento destinado à criminalidade feminina ao longo da história, bem como 

para entender como a categoria de gênero influencia no tratamento da mulher socialmente e no 

cárcere, sobretudo por sua relação com a reprodução da estrutura social. 

Optou-se por utilizar os termos “criminologia” e “feminismo” no plural diante do 

entendimento de que não há uma única teoria criminológica e, igualmente, não há  uma única 

teoria feminista, haja vista que em ambos os movimentos surgiram subdivisões tendo cada uma 

destas diferentes percepções da realidade social e, por conseguinte, diferentes propostas de 

transformações e práticas a serem adotadas, motivo pelo qual percebe-se como o mais adequado 

reconhecer toda essa pluralidade.  

 

1.1 DO PARADIGMA ETIOLÓGICO À CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

 

                                                
1 DAVIS, Angela; DENT, Gina. A prisão como fronteira: uma conversa sobre gênero, globalização e punição. 

Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 11, n. 2, 2003. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2003000200011> Acesso em 20 de outubro de 

2018. 
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O início do desenvolvimento da criminologia enquanto ciência se dá no final do século 

XIX. No bojo das transformações estruturais da sociedade e do Estado provocadas pelos ideais 

iluministas bem como pela transição do modo de produção feudal e Estado absolutista para a 

consolidação do modo de produção capitalista e Estado de Direito Liberal na Europa, surge a 

Escola Clássica do Direito Penal.2    

Fala-se em “escola liberal clássica” como um antecedente da moderna criminologia, a 

qual abrange de forma genérica as teorias sobre Direito Penal, pena e crime desenvolvidas ao 

longo do século XVIII até meados do século XIX em diversos países europeus.3 

Influenciada pela ideologia liberal burguesa, a Escola Clássica empreende uma 

racionalização do poder punitivo estatal, desenvolvendo limites do poder de punir em 

contraposição à liberdade individual. Assim, tem como objetivo estabelecer garantias para o 

indivíduo em face da intervenção estatal arbitrária. 4 

Neste viés, a pena passa a ser pensada como uma medida racional, o critério da medida 

da pena é o mínimo sacrifício necessário da liberdade individual5. Cabe ressaltar que não se 

trata de punir menos, mas punir melhor, conforme expõe Foucault:  

O verdadeiro objetivo da reforma, e isso desde suas formulações mais gerais, 

não é tanto fundar um novo direito de punir a partir de princípios mais 

equitativos; mas estabelecer uma nova ‘economia’ do poder de castigar, 

assegurar uma melhor distribuição dele, fazer com que não fique concentrado 

demais em alguns pontos privilegiados, nem partilhado demais entre 

instâncias que se opõem; que seja repartido em circuitos homogêneos que 

possam ser exercidos em toda parte, de maneira contínua até o mais fino grão 

do corpo social.6 

 

Neste contexto encontra-se a obra Dos Delitos e Das Penas, de Beccaria (1764), na 

qual estão dispostas as reivindicações deste movimento, motivo pelo qual é considerada o 

marco do início da Escola. Nela, o autor denuncia a arbitrariedade e barbárie das penas 

infligidas pelo Antigo Regime, que se baseavam em castigos corporais e mesmo na pena de 

morte. 

Para a escola liberal clássica o fundamento legitimador do direito de punir está na ideia 

de contrato social, pois aquele que comete crime estaria sopesando os inconvenientes de uma 

                                                
2 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica: do controle da violência à violência do 

controle penal. 3. ed., rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 53   
3 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica ao direito penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. 6ª ed. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2016 

p. 32.  
4 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. Cit., pp. 54 - 55. 
5 BARATTA, Alessandro. Op. Cit., p. 34  
6 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão; Tradução Raquel Ramalhete. 27ª edição - 

Petrópolis: Editora Vozes, 2003, pp. 68-69. 
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ação reprovável pautando-se na noção de livre arbítrio. Ainda, a segurança jurídica seria uma 

decorrência da consolidação de princípios como o da Legalidade, Igualdade, 

Proporcionalidade.7 

Com o fortalecimento da burguesia, houve uma demanda por uma ideologia “menos 

revolucionária” que os ideais humanistas que pregavam que todos os homens eram iguais. A 

classe burguesa precisava de uma filosofia que permitisse a consolidação do seu poder político 

e assim surge o positivismo.  

Neste momento, há um resgate do direito da sociedade de punir com maior vigor em 

face do criminoso. Portanto, a escola positivista surge como uma reação aos ideais 

individualistas da Escola Clássica, buscando destacar a importância de defender a sociedade 

em face do criminoso, em nome da manutenção da ordem social. 

A criminologia positivista tem como expoentes a antropologia criminal por Cesare 

Lombroso e a sociologia criminal por Ferri, e é definida como ciência causal-explicativa. A 

criminalidade é entendida como um fenômeno natural, um dado ontológico e pré-constituído à 

reação social e ao próprio direito penal.8 

O marco de sua consolidação teórica se dá no ano de 1876, no qual Lombroso publicou 

a primeira edição de L’uomo delinquente. A criminologia positivista limitava-se a mera 

explicação causal do crime, partindo, por conseguinte, de um paradigma etiológico. Seu objeto 

de estudo é a própria figura do autor do delito.  

Através de uma suposta racionalização e cientificidade, baseando-se em elementos 

biológicos e psíquicos para chegar a um determinismo orgânico, Lombroso sustenta a tese do 

criminoso nato. Aqui, separa-se o criminoso do resto da sociedade, pois a partir da presença de 

características naturalísticas, seria o criminoso, então, um tipo predestinado a cometer crimes. 

Partindo da personalidade do agente é indicada sua tendência a delinquir. 

O crime (concreção de uma conduta legalmente definida como tal) não é, 

portanto, decorrência do livre arbítrio humano, mas o resultado previsível 

determinado por múltiplos fatores (biológicos, psicológicos, físicos e sociais) 

que conformam a personalidade de uma minoria de indivíduos como 

“socialmente perigosa”. 9 

                                                
7 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. Cit., p. 66  
8 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do Paradigma Etiológico ao Paradigma da Reação Social: Mudança e 

Permanência de Paradigmas Criminológicos na Ciência e no Senso Comum. Revista CCJ/UFSC, ano 16. n. 30, . 

1995. pp. 24-36. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/ portal/sites/default/files/anexos/10713-10713-1-

PB.pdf> Acesso em 10 de outubro de 2018. 
9 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica: do controle da violência à violência do 

controle penal. 3. ed., rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 73 
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Desta feita, resta claro que, enquanto que a questão criminal é analisada na Escola 

Clássica tendo como ponto nevrálgico a objetividade do “fato-crime”, já na criminologia 

positivista, o foco não é o fato e sim o autor. 

Ressalte-se que a ideologia da defesa social, que surgiu contemporaneamente à 

revolução burguesa, era comum à escola clássica e à escola positiva. De forma que a distinção 

que se opera entre as duas escolas é muito mais na metodologia empregada para explicar a 

criminalidade do que no conteúdo em si. 10 

Servindo de base teórica não só para as duas escolas, como também sendo aceita de 

forma acrítica por alguns juristas nos dias atuais, cumpre tecer breves apontamentos sobre a 

ideologia da defesa social (ou do fim). Em sua obra, Alessandro Baratta a reconstrói a partir de 

alguns princípios:  

a) Princípio de legitimidade. O Estado, como expressão da sociedade, está 

legitimado para reprimir a criminalidade, da qual são responsáveis 

determinados indivíduos, por meio de instâncias oficiais de controle social 

(legislação, polícia, magistratura, instituições penitenciárias). Estas 

interpretam a legítima reação da sociedade, ou da grande maioria dela, dirigida 

à reprovação e condenação do comportamento desviante individual e à 

reafirmação dos valores e das normas sociais.  

b) Princípio do bem e do mal. O delito é um dano para a sociedade. O 

delinquente é um elemento negativo e disfuncional do sistema social. O desvio 

criminal é, pois, o mal; a sociedade constituída, o bem;  

c) Princípio de culpabilidade. O delito é expressão de uma atitude interior 

reprovável, porque contrária aos valores e às normas, presentes na sociedade 

mesmo antes de serem sancionadas pelo legislador.  

d) Princípio da finalidade ou da prevenção. A pena não tem, ou não tem 

somente, a função de retribuir, mas a de prevenir o crime. Como sanção 

abstratamente prevista pela lei, tem a função de criar uma justa e adequada 

contramotivação ao comportamento criminoso. Como sanção concreta, exerce 

a função de ressocializar o delinquente.  

e) Princípio da igualdade. A criminalidade é violação da lei penal e, como tal, 

é o comportamento de uma minoria desviante. A lei penal é igual para todos. 

A reação penal se aplica de modo igual aos autores do delito.  

f) Princípio do interesse social e do delito natural. O núcleo central dos delitos 

definidos nos códigos penais das nações civilizadas apresenta ofensa de 

interesses fundamentais, de condições essenciais à existência de toda a 

sociedade. Os interesses protegidos pelo direito penal são interesses comuns 

a todos os cidadãos. Apenas uma pequena parte dos delitos representa violação 

de determinados arranjos políticos e econômicos, e é punida em função da 

consolidação destes (delitos artificiais). 11 

 

                                                
10 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica ao direito penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. 6ª ed. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2016,  

p. 43 

BARATTA, Alessandro. Op. Cit., p. 42 
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A ideologia da defesa social cumpre função legitimante em face do sistema penal, na 

medida em que oferece justificativas para sua atuação, sem questioná-la. Ainda, oferece um 

campo dialético entre a criminologia, a norma penal positiva e a dogmática penal. A teoria 

social da criminologia em seu momento mais avançado vai propor uma atitude crítica e de 

superação da defesa social.  

É imperioso reconhecer que a criminologia positivista ao não efetuar questionamentos 

acerca da construção política do direito penal cumpre um importante papel político de 

legitimação da ordem estabelecida.12  Para a escola positivista, os criminosos seriam minoria, 

e à pena caberia a função de defesa social, ou seja, proteger a sociedade em face da minoria de 

indivíduos perigosos e propensos a delinquir.13  

O modelo etiológico positivista foi dominante até o século XIX, e foi o surgimento da 

Escola de Chicago no século XX responsável pelo seu rompimento. A Escola de Chicago se 

divide em dois momentos: uma primeira fase que vai de 1915 a 1940 (na qual se inserem a 

teoria da anomia, da ecologia criminal, da teoria das subculturas delinquentes e da teoria a 

aprendizagem social) e com sua segunda fase de 1945 a 1960.  

Ressalte-se que ainda nos anos 20 e 30, estudos sobre teorias psicanalíticas da 

criminalidade e da sociedade já propunham uma nova perspectiva em face da ideologia 

positivista.14 Contudo, foram os estudos sociológicos da Escola de Chicago, nos Estados 

Unidos, sobretudo na década de 40, que efetivamente colocaram os princípios basilares da 

ideologia da defesa social em cheque.  

Neste contexto, cabe ressaltar que a teoria estrutural funcionalista da anomia e da 

criminalidade introduzida por Émile Durkheim, e desenvolvida por Robert Merton, é 

importante representação da virada sociológica na criminologia. Segundo esta teoria as causas 

do desvio não devem ser pesquisadas a partir de um determinismo, seja biológico ou natural; o 

desvio é entendido como um fenômeno normal de toda estrutural social, e, dentro dos seus 

limites funcionais, o comportamento desviante é um fator necessário e útil para o equilíbrio e o 

                                                
12 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12ª ed., Rio de Janeiro: Revan, 2011. p. 30 
13 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do Paradigma Etiológico ao Paradigma da Reação Social: Mudança 

e Permanência de Paradigmas Criminológicos na Ciência e no Senso Comum. Revista CCJ/UFSC, ano 16. n. 30, 

. 1995. pp. 24-36. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/ portal/sites/default/files/anexos/10713-10713-1-

PB.pdf> Acesso em 10 de outubro de 2018. 
14 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica ao direito penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. 6ª ed. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2016, 

p 49 
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desenvolvimento sociocultural, sendo considerado um fator negativo para estrutura e existência 

do corpo social somente quando ultrapassados certos limites. 15 

A mudança para uma perspectiva macrossociológica, introduzida pelas teorias da 

Escola de Chicago, permitiu a elaboração da teoria do labeling approach  (também chamada de 

teoria do interacionismo simbólico, etiquetamento, rotulação, ou, ainda, paradigma da “reação 

social”, do “controle” ou da “definição”) no final dos anos 50 e início dos anos 60 (pela 

chamada “Nova Escola de Chicago”). Tal teoria vai promover uma efetiva ruptura no 

paradigma etiológico do positivismo, bem como vai servir de base para, posteriormente, a 

criminologia crítica.  

O contexto histórico no qual se insere o desenvolvimento desta teoria é o de crise do 

Estado providência e de radicalização de movimentos sociais, que influenciaram na necessidade 

de se pensar em um novo paradigma para estudar a criminologia. Contrapondo-se às teorias 

estrutural-funcionalistas, as quais buscavam explicar o que mantém a sociedade unida, esses 

movimentos buscavam demonstrar a conflitividade social. 16 

Destarte, o estudo da criminologia, a partir do paradigma da reação social, passa a ter 

como objeto não mais as condições dos comportamentos criminais, e sim as condições dos 

processos de criminalização. Soma-se a isto o fato de que a qualidade desviante não é mais 

concebida como natural, ontológica e pré-constituída à norma penal e à reação social, mas como 

uma etiqueta atribuída por processos de definição e reação social.  

Os criminológicos tradicionais examinam problemas do tipo “quem é 

criminoso?”, “como se torna desviante?”, “em quais condições um condenado 

se torna reincidente?”, “com que meios se pode exercer controle sobre o 

criminoso?”. Ao contrário, os interacionistas, como em geral os autores que 

se inspiram no labeling approach, se perguntam: “quem é definido como 

desviante?”, “que efeito decorre desta definição sobre o indivíduo?”, “em que 

condições este indivíduo pode se tornar objeto de uma definição?” e, enfim, 

“quem define quem?”17 

 

Se antes a criminologia se ocupava do homem delinquente, depois do desvio, agora 

analisa a produção social do desvio e do delinquente. Observa-se um complexo processo de 

construção do status do delinquente a partir da produção de identidades e etiquetas sociais.  

                                                
15 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica ao direito penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. 6ª ed. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2016, 

pp 59 - 60 
16 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica: do controle da violência à violência 

do controle penal. 3. ed., rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p.187 
17 BARATTA, Alessandro. Op. Cit., pp 88 - 89 
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Howard Becker é considerado o grande expoente da teoria do labeling approach, com 

a publicação da obra Outsiders em 1963. Nela, o autor afirma que desviante é a pessoa à qual 

foi atribuída, com sucesso, esta etiqueta, aduzindo ainda que:  

(...) grupos sociais criam desvio ao fazer regras cuja infração constitui desvio, 

e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-las como outsiders. 

Desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa 

comete, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a 

um “infrator”. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com 

sucesso, o comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como 

tal.18  

 

As teorias criminológicas da reação social efetuaram uma ruptura paradigmática ao 

deslocar o foco da análise do fenômeno criminal, do sujeito criminalizado para o sistema penal 

e os processos de criminalização que dele fazem parte, e, mais em geral, para todo o sistema da 

reação social do desvio.19 

Isto porque o comportamento desviante não é tido mais como um dado ontológico. O 

status social de delinquente tem como pressuposto necessário o efeito da atividade das 

instâncias oficiais de controle social. Enquanto não adquire esse status, ainda que o indivíduo 

tenha realizado o comportamento punível, se este não é alcançado pelas instâncias, não é 

considerado e, sequer, tratado como delinquente pela sociedade. 20  

Relativamente às referidas instâncias de controle, estas são divididas em instâncias de 

controle informal, que são as da própria sociedade (família, escola, trabalho, etc.), e as de 

controle formal, que são estatais (como o poder policial, judicial e executiva). 

Ao conceber o processo de criminalização como complexo, a teoria do labeling 

approach apresenta três dimensões para sua compreensão: criminalização primária, 

criminalização secundária e desvio secundário.   

Uma primeira dimensão com foco para compreensão da “criminalização primária”, 

que compreende o próprio mecanismo de produção das normas, através do qual o poder 

punitivo vai elaborar um programa punitivo, ou mesmo criminalizante, e sua criação incumbe 

à agência legislativa. Este processo de elaboração consiste na eleição das condutas consideradas 

                                                
18 BECKER, Howard. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Tradução Maria Luiza X. de Borges. 1ª ed. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 19  
19 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica ao direito penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. 6ª ed. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2016. 

p. 49 
20 BARATTA, Alessandro. Op. Cit., p. 86 
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criminosas do ponto de vista do legislador. Assim, conduz ao questionamento de quem detém 

maior poder social para efetuar tal definição. 21 

Por outro lado, o nível orientado para a análise da criminalização secundária trata do 

mecanismo da aplicação das normas, que compreende a ação dos órgãos de investigação até o 

juízo. Pode se dar com o indivíduo detido pela polícia, ou ao ser acusado pelo órgão ministerial, 

ou ao ser julgado pelo magistrado ou, ainda, ao ser executada sua pena. 22 

Por fim, o terceiro seria a investigação do desvio secundário, que é o efeito da 

aplicação da qualidade de criminoso sobre a pessoa em quem é aplicada a etiqueta, qual a 

implicação dela para a formação da sua identidade.23  

A grande contribuição da teoria do labeling approach é a compreensão do processo de 

criminalização como dinâmico e complexo, no qual atuam, de forma integrada, as instâncias de 

controle formal (na criminalização primária, secundária e até mesmo na terciária - esta última 

compreendendo o momento de execução da pena) e também as instâncias de controle informal.  

Ainda que a teoria da reação social tenha fornecido as bases para o desenvolvimento 

da criminologia crítica, estas não se confundem. A criminologia crítica dá um passo à frente, 

partindo para uma concepção materialista-histórica, uma vez que analisa as condições objetivas, 

estruturais e funcionais que originam, na sociedade capitalista, os fenômenos do desvio.24  

Assim, se distingue da teoria do labeling approach pois investiga, em conjunto com o 

processo de etiquetamento, questões como a seletividade e a relação entre explorador e 

explorado e a reprodução e legitimação da estrutura social através do poder punitivo. Assim, a 

seletividade, fenômeno introduzido pela criminologia da reação social, recebe, no 

desenvolvimento da criminologia crítica, uma interpretação estrutural, demonstrando seu nexo 

funcional com a desigualdade social estrutural das sociedades capitalistas.25  

As chances de um indivíduo ser punido por comportamento serão maiores ou menores 

de acordo com a classe social a qual ele pertence. As chances de ser “etiquetado” com o status 

estigmatizando de criminoso se encontram desigualmente distribuídas na sociedade. A clientela 

do sistema penal é constituída de pobres não porque tenham uma maior tendência para delinqüir mas 

precisamente porque têm maiores chances de serem criminalizados e etiquetados como criminosos.26 

                                                
21 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica: do controle da violência à violência 

do controle penal. 3. ed., rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 208  
22 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. Cit., p. 208 
23 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. Cit., p. 208  
24 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. Cit., p. 217  
25 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. Cit., p. 274 
26 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do Paradigma Etiológico ao Paradigma da Reação Social: Mudança 

e Permanência de Paradigmas Criminológicos na Ciência e no Senso Comum. Revista CCJ/UFSC, ano 16. n. 30, 
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Destarte, na perspectiva da criminologia crítica a criminalidade é entendida como um 

“bem negativo” cuja distribuição se dá de forma desigual baseando-se na própria desigualdade 

social existente entre os indivíduos e na hierarquia de interesses fixadas no sistema 

socioeconômico.27 

De suma importância para a conceituação da seletividade do sistema criminal estão as 

pesquisas sobre a criminalidade de colarinho branco e sobre a cifra oculta, as quais se 

relacionam. A partir desses estudos, observou-se que não só os indivíduos pertencentes a 

estratos sociais privilegiados cometem crimes, como restou demonstrado que há uma grande 

diferença entre os crimes cometidos por estas pessoas e os crimes registrados pelas instâncias 

oficiais.  

A partir de meados do nosso século, algumas pesquisas lograram evidenciar a 

existência de discrepância entre o número de crimes constantes das estatísticas 

oficiais e a realidade escondida por trás dele. Observou-se que, embora os 

índices da ordem formal indiquem existir uma considerável quantidade de 

infrações, o total dos delitos de fato praticados supera-os largamente. Apenas 

uma reduzida minoria das violações à lei criminal chega à luz do 

conhecimento público. À brecha constatada entre os crimes cometidos e os 

registrados denominou-se “cifra negra da criminalidade”, expressão que logo 

se firmou, enquanto representava fenômeno muito comum.28 

 

Este entendimento representou a desconstrução da ideia da criminologia positivista 

que afirmava que a criminalidade é atributo de uma minoria de indivíduos perigosos ao resto 

da sociedade, que o são devido a anomalias físicas ou fatores ambientais e sociais que fazem 

com que tenham tendências a delinquir. 29 

Assim, não é uma minoria perigosa que comete crimes, mas sim a maior parte da 

sociedade, ou seja, indivíduos de todos os estratos sociais cometem crimes. Contudo, a cifra 

oculta da criminalidade, ou seja, a parcela de crimes cometidos e não perseguidos, produz esse 

“efeito funil”.  

Se a criminalidade é comportamento percebido em todos os estratos sociais, mas 

somente alguns destes são punidos, justamente aqueles das camadas mais baixas, resta evidente 

o processo de seleção de indivíduos que serão etiquetados como desviantes.  

                                                
. 1995. pp. 24-36. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/ portal/sites/default/files/anexos/10713-10713-1-

PB.pdf> Acesso em 10 de outubro de 2018. 
27  BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica ao direito penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. 6ª ed. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2016, 

p. 161 
28 THOMPSON, Augusto. Quem são os criminosos: o crime e o criminoso: entes políticos. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007. p, 3 
29 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica: do controle da violência à violência 

do controle penal. 3. ed., rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p 262 
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(...) não se quer sustentar, como pretenderia a criminologia tradicional, que a 

pertença a um estrato social ou situação familiar produzam no indivíduo uma 

maior motivação para o comportamento desviante, mas que uma pessoa que 

provém destas situações sociais deve ter consciência do fato de que seu 

comportamento acarreta uma maior probabilidade de ser definido como 

desviante ou criminoso, por parte dos outros, e de modo particular por parte 

dos detentores do controle social institucional, do que outra pessoa que se 

comporta do mesmo modo, mas que pertence a outra classe social ou a um 

milieu familiar íntegro. 30 

 

A criminalização é, portanto, desigualmente distribuída. A valer, o sistema punitivo 

tem como característica intrínseca ser seletivo. Em primeiro lugar tal fato deriva da própria 

incapacidade operacional do sistema, pois não está preparado para a criminalização de toda a 

população. Neste viés, resta claro que a estrutura do sistema penal já está montada para não 

perseguir a criminalidade na sua totalidade.31 Ele é estruturalmente seletivo. 

Cabe destaque o comentário de Louk Hulsman: pode haver algo mais absurdo do que 

uma máquina que se deva programar com vistas à um mau rendimento, para evitar que ela 

deixe de funcionar?.32   

Assim, o direito penal não vai tutelar os interesses comuns a todos na sociedade, mas 

sim os interesses das classes dominantes. Mais além, os comportamentos que, embora danosos, 

sejam típicos dessas classes e ligados funcionalmente à acumulação de capital ficarão de fora 

do processo de criminalização primária (elaboração das leis penais).33 

O sistema punitivo, portanto, deve ser interpretado a partir de uma perspectiva 

macrossociológica, para que se perceba a influência das distintas relações de poder na 

construção social da criminalidade.  

Cumpre destacar ainda que com os estudos da criminologia crítica um dos pilares da 

ideologia da defesa social é desconstruído, qual seja, do mito do direito penal igualitário. Pois, 

conforme observa Baratta:  

a) o direito penal não defende todos e somente os bens essenciais, nos quais 

estão igualmente interessados todos os cidadãos, e quando pune as ofensas aos 

bens essenciais o faz com intensidade desigual e de modo fragmentário; 

b) a lei penal não é igual para todos, o status de criminoso é distribuído de 

modo desigual entre os indivíduos;  

c) o grau efetivo de tutela e a distribuição do status e criminoso é independente 

da danosidade social das ações e da gravidade das infrações à lei, no sentido 

                                                
30 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica ao direito penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. 6ª ed. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2016, 

p 111 
31ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica: do controle da violência à violência 

do controle penal. 3. ed., rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p 264 
32 HULSMAN, Louk; DE CELIS, J. B. Penas Perdidas: o sistema penal em questão. Tradução Maria Lúcia 

Karam. 1ª ed. Rio de Janeiro: Luam, 1993, p. 65 
33 BARATTA, Alessandro. Op. Cit., p 165 
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de que estas não constituem a variável principal da reação criminalizante e da 

sua intensidade 34 

 

Com efeito, ainda que o programa normativo do direito penal preveja um sistema de 

proteção de garantias de direitos humanos, e de princípios garantidores (como os princípios da 

legalidade, culpabilidade, humanidade, igualdade), trata-se de mera ilusão, pois a própria 

operacionalidade do sistema penal está estruturalmente preparada para violar todos eles.35  

Enquanto os direitos humanos assinalam um programa realizador de igualdade 

de direitos de longo alcance, os sistemas penais são instrumentos de 

consagração ou cristalização da desigualdade de direitos em todas as 

sociedades. 36 

 

Outrossim, há uma disparidade entre as funções declaradas da pena e suas funções 

reais. Isto se dá porque, se de um lado as funções oficiais pretendem a repressão e controle da 

criminalidade, na realidade, a intervenção do poder punitivo estigmatizando indivíduos de 

forma seletiva, consolida sua marginalização e corrobora para carreiras criminosas, consoante 

conceito já exposto do desvio secundário. Ao invés de reduzir, se reproduz a criminalidade bem 

como as desigualdades das relações sociais. 

Por fim, destaca-se, para compreensão materialista do desvio, a importância da obra 

de Rusche, com atualização de Kirchheimer, qual seja, “Punição e Estrutura Social”, que 

trabalhou a relação histórica entre a estrutura funcional do sistema carcerário e as condições 

socioeconômicas, a estrutura do mercado de trabalho, na lógica de acumulação de capital. A 

obra serviu de base para Michel Foucault estudar o caráter simbólico do poder punitivo 

enquanto modelo de gestão de ilegalidades e de tecnologia de disciplina e poder sobre os 

custodiados.   

Pode-se dizer que o sistema penal cumpre função (real) de reprodução ideológica e 

material da desigualdade social, ainda que sua função declarada seja pela luta pela igualdade e 

repressão da criminalidade. Destarte, o Direito e o sistema penal exercem, também, uma função 

ativa de conservação e reprodução das relações sociais de desigualdade37, havendo verdadeira 

conexão funcional entre o sistema penal e o social. 

  

1.2 DA NECESSIDADE DE UMA PERSPECTIVA FEMINISTA 

                                                
34 BARATTA, Alessandro. Op. Cit., p 162 
35 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal. 

Tradução Vânia Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991. p. 237 
36 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. Cit., p. 149 
37 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica: do controle da violência à violência 

do controle penal. 3. ed., rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p 282 
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A utilização da criminologia aliada a uma perspectiva feminista como referenciais 

teóricos se faz necessária uma vez que inobstante a criminologia crítica tenha conseguido traçar 

um olhar do controle penal a partir da estrutura social de classes, deve-se levar em consideração, 

além disso, a opressão vivenciada pelas mulheres e, sobretudo, as mulheres negras. É 

fundamental o enfoque da criminologia feminista para que se consiga enxergar de que forma o 

gênero influi em uma vivência distinta no encarceramento feminino.38 

A expressão “feminista” pode ser definida, no conceito que goza de maior prestígio 

atualmente, como o conjunto de pessoas, ações e teorias que assumem um compromisso político 

com a ideia de que dentro das sociedades contemporâneas as mulheres são as perdedoras do 

jogo social, ou, ainda, o compromisso com a ideia de que as sociedades são patriarcais, ou seja, 

aquelas nas quais há uma supremacia do masculino.39  

Cumpre destacar, contudo, que o movimento feminista não é homogêneo, e ainda que 

se encontram pontos de convergência, não significa unidade ideológica total, posto que abarca 

uma grande diversidade, resultado dos diferentes modos de entender a opressão da mulher nas 

sociedades atuais, que reflete na estratégia política adotada. Dentre as vertentes há o feminismo 

liberal, o feminismo radical, o feminismo negro, o feminismo socialista, o feminismo cultural, 

dentre outros. 40 

As teorias feministas críticas foram elaboradas com a finalidade precípua de servirem 

de instrumento de combate e desconstrução das práticas sociais que beneficiam os homens e os 

padrões referentes ao masculino em detrimento das mulheres e do que é considerado feminino. 

A importância das contribuições feministas para a teoria jurídica se dá, pois o Direito reproduz 

as discriminações perpetradas na sociedade e contribui para a manutenção do status quo da 

classe dominante, corroborando, portanto, com as opressões vividas pelas mulheres41.  

Muito embora o direito, seja concebido enquanto prática ou como ciência, se 

autoproclame dotado de uma neutralidade e objetividade, retomando a noção kelseniana de 

teoria pura, a verdade é que apenas buscou-se ocultar a sua ideologia orientadora.42 Neste 

                                                
38 RAMOS, Luciana de Souza. Por amor ou pela dor?: um olhar feminista sobre o encarceramento de mulheres 

por tráfico de drogas. 2012. 126 f., il. Dissertação Mestrado em Direito. Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 

p.38 
39 JARAMILLO, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. En: WEST, Robin. Género y teoría del 

derecho. Bogotá: Ediciones Uniandes, Instituto Pensar, Siglo del Hombre Editores, 2000.  
40 JARAMILLO, Isabel Cristina. Op. Cit. 
41 SERAFIM, Fabrízia Pessoa. Teorias feministas do Direito - uma necessidade no Brasil. In Revista dos 

Estudantes de Direito da UnB, nº 9, 2010, pp. 319 - 333.  
42 SERAFIM, Fabrízia Pessoa. Op. Cit. pp. 319 - 333. 
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sentido, Baratta citando tese da estudiosa americana MaCkinnon afirma que os ideais de 

objetividade e neutralidade, dos quais se adorna o direito, são valores masculinos que foram 

aceitos como universais43.  

A bem da verdade, o direito é uma ciência androcêntrica, com caráter estruturalmente 

masculino. Mais além, o paradigma da ciência moderna assegura a dominação masculina ao 

mesmo tempo que a esconde, mantendo, assim, a diferença de gênero ignorada.44 

As críticas feministas revelam o machismo que estrutura as instituições jurídicas e 

pretendem a provocação e desconstrução dessas naturalizações para que melhores posições 

sociais sejam conferidas às mulheres.45  

No âmbito da crítica teórica do feminismo ao direito destacam-se duas contribuições 

importantes. A primeira, a noção de que o direito, enquanto produto de sociedades patriarcais, 

foi construído desde o ponto de vista masculino e por isso reflete e protege os seus valores, 

atendendo a suas necessidades e interesses. A segunda seria a ideia de que, inclusive quando o 

direito protege os interesses e necessidades das mulheres, sua aplicação se dá por instituições e 

indivíduos moldados pela ideologia patriarcal desfavorecendo, portanto, as mulheres. 46 

A partir dos anos setenta as feministas sublinharam a relação o sistema de justiça 

criminal e as mulheres, estando elas na posição de vítimas ou mesmo como autoras do delito. 

Contudo, destaca-se que na década de oitenta a inclusão do paradigma de gênero deu origem 

ao que a autora Carmen Hein de Campos chama de “segunda virada da criminologia” (the 

gender turn), em alusão a primeira sendo a virada sociológica do labeling approach. Quando, 

no estudo da criminologia, a categoria de gênero é inserida nas análises feministas, passa-se a 

questionar os condicionamentos patriarcais desta disciplina, e, mais além, é criado um novo 

paradigma teórico que consegue observar a criminalidade bem como as demandas específicas 

das mulheres que até então eram ignoradas.47 

É de suma importância a contribuição de Sandra Harding na crítica da ciência 

androcêntrica e à fundação de uma teoria feminista da consciência. Seus trabalhos, bem como 

                                                
43 BARATTA, Alessandro. O Paradigma do Gênero: da Questão Criminal à Questão Humana. In: CAMPOS, 

Carmen Hein de. Criminologia e Feminismo. pp. 19-80. Porto Alegre: Sulina. 1999, p. 31  
44 BARATTA, Alessandro. Op. Cit., p. 20 
45 SERAFIM, Fabrízia Pessoa. Teorias feministas do Direito - uma necessidade no Brasil. In Revista dos 

Estudantes de Direito da UnB, nº 9, 2010, pp. 319 - 333. 
46 JARAMILLO, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. En: WEST, Robin. Género y teoría del 

derecho. Bogotá: Ediciones Uniandes, Instituto PEnsar, Siglo del Hombre Editores, 2000.  
47 CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologias Feministas: três possibilidades para a configuração de um campo 

de estudo. In XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, UFSC, Santa Catarina, 2014,.  
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das cientistas feministas que recuperaram sua teoria epistemológica, possibilitaram a definição 

de um paradigma de gênero em contraposição ao biológico. 48 

Assim, uma primeira distinção a ser feita, se refere aos termos sexo e gênero. Em geral, 

sexo é a palavra utilizada para aludir a diferenças biológicas relacionadas com a reprodução e 

outros traços fisiológicos, servindo como parâmetro para criar categorias e distinguir homens e 

mulheres, ou, em outras palavras, em machos e fêmeas. Já o gênero se refere a características 

que são atribuídas socialmente às pessoas de um ou outro sexo, sendo que os atributos do gênero 

são os femininos e os masculinos. Esta conceituação básica evidencia a distinção entre 

diferenças biológicas e a significação que lhes é dada culturalmente.49  

Com efeito, ainda que não se olvide da pluralidade do movimento feminista em suas 

diversas vertentes,  é possível traçar um denominador comum mínimo que pressupõe que jamais 

se perca distinção entre sexo (biológico) e gênero (social), conforme a teoria de Harding,:  

O denominador comum mínimo para todas as direções que, até o presente 

momento, seguiu a epistemologia crítica feminista, ou seja, a demolição do 

modelo androcêntrico da ciência e a reconstrução de um alternativo, é, 

portanto, por um lado, a descoberta do simbolismo do gênero que, naquele 

modelo, vem ocultado, e, por outro lado, a introdução do ponto de vista da 

luta emancipatória as mulheres do novo modelo.50 

 

Os trabalhos, tanto de Harding quanto de outras teóricas feministas, permitiram a 

construção de um paradigma de gênero e, muito embora ele apareça com algumas variações, de 

acordo com vertentes distintas, o seu conteúdo pode ser resumido nas seguintes assertivas:  

1. as formas de pensamento, de linguagem e as instituições da nossa 

civilização (assim como de todas as outras conhecidas) possuem uma 

implicação estrutural com o gênero, ou seja, com a dicotomia “masculino-

feminino”.  

2. Os gêneros não são naturais, não dependem do sexo biológico, mas, sim, 

constituem o resultado de uma construção social.  

3. Os pares de qualidades contrapostas atribuídas aos dois sexos são 

instrumentos simbólicos na distribuição de recursos entre homens e mulheres 

e da relações de poder existentes entre eles51 

 

No que tange os estudos de criminologia especificamente, poucos estudiosos se 

ocuparam em analisar a mulher criminosa. Em geral, à mulher coube um papel secundário, 

sendo vista como “o outro” em relação ao homem, principalmente sob a alegação de que 

                                                
48 BARATTA, Alessandro. O Paradigma do Gênero: da Questão Criminal à Questão Humana. In: CAMPOS, 

Carmen Hein de. Criminologia e Feminismo. pp. 19-80. Porto Alegre: Sulina, 1999. p. 22 
49 JARAMILLO, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. En: WEST, Robin. Género y teoría del 
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50 BARATTA, Alessandro. O Paradigma do Gênero: da Questão Criminal à Questão Humana. In: CAMPOS, 
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mulheres cometem menos crimes e representam uma pequena parcela quando comparadas aos 

homens delinquentes. 

A ausência de estudos específicos, efetuando um recorte de gênero, permitiu a 

consolidação de preconceitos e estereótipos que cumprem a função de legitimar o papel social 

de subordinação das mulheres em relação aos homens.  

Ainda, o fato de que as estatísticas oficiais registram uma taxa muito inferior de crimes 

cometidos por mulheres que homens, corroborou para o mito de que as mulheres tinham uma 

natureza dócil e submissa e menos propensa ao cometimento de delitos. Assim, ignora-se não 

só o caráter seletivo do aparato punitivo mas, também, subestimou-se o papel das instâncias 

informais no controle e vigilância social.  

As instâncias informais (escolha, trabalho, família, dentre outras) incidem com maior 

vigor sobre as mulheres, principalmente tendo em vista que a sociedade, baseada na dicotomia 

do espaço público e privado, sempre entendeu como sendo espaço do homem o público e o das 

mulheres o privado. Por isso, a vigilância sobre as mulheres se deu, também, a partir das 

instâncias informais que atuam no espaço privado.  

Ao tratar do tema, Zaffaroni destaca dois marcos da gestão do poder punitivo sobre a 

mulher: o estabelecimento do poder punitivo na Idade Média e o seu ressurgimento nos mesmos 

moldes do início do século XIX até o final da segunda guerra mundial. 52 

Na Idade Média foi lançado o Malleus Maleficarum (Martelo das Feiticeiras/Bruxas) 

em 1484, percebido por Zaffaroni como um dos primeiros discursos criminológicos. Foi o 

momento de caça às bruxas, tendo por objeto da repressão as mulheres. Prevalecia o discurso 

de que a mulher era inferior biologicamente devido a uma falha genética que as tornavam mais 

débeis e vulneráveis e, por conseguinte, possuíam menor resistência às tentações “do mal”. Sua 

natureza mais carnal do que espiritual justificava uma intervenção estatal autoritária sobre seus 

corpos.  

Na Idade Média, as mulheres começaram a ocupar o espaço público, conforme os 

homens abandonaram os povoados para batalhar em guerras medievais. Com isso, o poder 

punitivo teve a função de eliminá-las desses espaços, surgindo a necessidade de controlar e 

subordinar essas mulheres. Isto porque sua presença significava óbice à verticalização social 

                                                
52 ZAFFARONI, Raúl. La mujer y el poder punitivo. En: Programa Mujer, Justicia y Género, Sobre patriarcas, 

jerarcas, patrones y otros varones, ILANUD, Costa Rica, 1993. Disponível em: 
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bem como transmitiam saberes populares e comunitários fortes, que se confrontavam com o 

saber religioso oficial da época.  

Assim, o poder punitivo serviu para garantir a verticalização da sociedade, que devia 

ser chefiada por senhores, implicado, ainda, em uma constante vigilância para manter tal ordem 

hierárquica, que era necessária a uma civilização mercantilista e colonizadora. O modelo foi 

exportado para fora da Europa com as grandes navegações.  

O discurso de inferioridade do gênero foi difundido para ser aplicado a outros grupos 

como os índios, negros, prostitutas, etc., servindo de verdadeiro “paradigma de colonização” já 

que se justificava a intervenção a partir da ideia de se tratarem de raças inferiores.  

Na criminologia positivista, é retomada a ideia de inferioridade da mulher, que por ser 

um ser mais débil que o homem estaria mais vulnerável ao cometimento de delitos. Cesare 

Lombroso publica La Donna Delinquente em 1893 e ao tratar das mulheres afirma que 

o grau de desenvolvimento dos órgãos genitais, a identificação de uma 

sexualidade exacerbada, caracterizada pela prática da masturbação e do 

lesbianismo, serviram como critérios para a classificação dessas em 

“criminosas natas”, criminosas ocasionais, ofensoras histéricas, criminosas de 

paixão, suicidas, mulheres criminosas lunáticas, epilépticas e/ou moralmente 

insanas 53 
 

Percebe-se que alinhado a um discurso pautado no determinismo biológico, há um 

regramento moral que dita a compreensão da criminalidade feminina. A mulher ao cometer um 

crime, além de violar a norma penal, está quebrando com os padrões de gênero e expectativas 

sociais que lhe foram impostas, sofrendo uma dupla repressão.  

Ainda hoje há resquícios da criminologia positivista nas tentativas de explicação das 

mulheres criminosas pautando-se em estereótipos sexistas ou mesmo em figuras patológicas, 

reproduzindo com isso a opressão da mulher e sua exclusão e submissão na sociedade, 

efetivando-se o controle sobre os corpos das consideradas desviantes. 

No século XIX, os Estados Unidos e Inglaterra viram movimentos de reforma 

prisional. A punição para o homem estava atrelada a ideia de penitência e reforma. Contudo, as 

mulheres não eram vistas como sujeitos de direito e as desviantes eram vistas como 

irremediavelmente perdidas, não sendo passíveis do mesmo processo redenção. De forma que 

reformistas defendiam que elas também poderiam ser “corrigidas” pelo rigoroso regime 

disciplinar prisional.  
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Disponível em 
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Com efeito, ocorreram mudanças na arquitetura e lógica interna na prisão, que 

culminaram em um espaço prisional feminino sendo retrato fiel do cenário social, tal como os 

estabelecimentos masculinos, porém com maior invisibilidade.  

Nota-se, ainda, que as unidades prisionais femininas tinham a natureza de 

reformatório, que tinham como objetivo treinar as mulheres privadas de liberdade nos deveres 

domésticos, encarados como sendo uma função naturalmente feminina. Portanto, um papel 

importante do poder punitivo foi a estigmatização de papéis de gêneros considerados 

apropriados pela sociedade. 54 

Ressalte-se que tal punição visando a domesticidade dos corpos femininos representou 

experiências diversas nas mulheres. Enquanto que para as mulheres brancas a punição 

representava um treinamento para ser uma “boa dona de casa”; para as mulheres negras 

significava um treinamento para o trabalho doméstico. 55 

Na década de 1960 desenvolve-se a criminologia feminista, sobretudo devido às bases 

teóricas fornecidas pelas teorias feministas desta época. Contudo, é sobretudo no final da 

década de 1970 e início de 1980 que a criminalidade feminina é melhor estudada. 56 

Neste momento a crítica tem como foco os estereótipos de gênero que serviam de base 

para as teorias tradicionais, evidenciando a função de controle e manutenção do status quo 

legitimada pela criminologia positivista. 

As defensoras e defensores da criminologia feminista (baseada em postulados 

críticos), compreendem o controle penal como mais uma faceta do controle 

exercido sobre as mulheres, uma instância onde se reproduzem e intensificam 

suas condições de opressão via a imposição de um padrão de normalidade.57 
 

 Logo, o sistema penal é mais um campo no qual as condições de opressão sobre as 

mulheres são reproduzidas e intensificadas. O cárcere é uma instituição totalizante e 

despersonalizadora, que impõe padrões de normalidade que não se atentam às suas 

subjetividades, sobretudo porque a prisão é feita por homens e para homens, sendo mais um 

espaço no qual as mulheres são invisibilizadas.  

Além ao controle punitivo, as condutas consideradas inadequadas socialmente para os 

padrões de gênero são reguladas pelas instâncias informais (família, escolas). Todos esses 
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mecanismos de controle reproduzem as diferenças de gênero e operam para reforçar as  

estruturas sociais discriminatórias contra a mulher. 

Cumpre mencionar o destaque de Olga Espinoza que, ao analisar as contribuições 

feministas nos estudos criminológicos, seleciona três que considera que melhor sintetizam o 

espírito desta perspectiva:  

A primeira grande contribuição nos permitiu observar a prisão desde uma 

perspectiva de gênero, ou seja, entender o cárcere como uma construção social 

que pretende reproduzir as concepções tradicionais sobre a natureza e os 

papéis femininos e masculinos, segundo instituídos na modernidade. (...) a 

maioria das prisões femininas foi instalada em conventos, com a finalidade de 

induzir às mulheres “desviadas” a aderirem aos valores de submissão e 

passividade. Na atualidade, esta situação quase não tem mudado, e a 

necessidade de controle da mulher subsiste, acentuando-se no caráter 

reabilitador do tratamento, que busca “restabelecer à mulher em seu papel 

social de mãe, esposa e guarda do lar e de fazê-la aderir aos valores da classe 

média”.  

Uma segunda contribuição baseia-se na possibilidade de estudar a prisão 

observando a seus atores como sujeitos. Estamos acostumados a imaginar que 

toda pesquisa ou discurso sério e objetivo (criminológico ou não) deve se 

construir com absoluta racionalidade e distanciamento entre o observador e o 

observado, postura ingênua que pretende proteger o pesquisador da inerente 

subjetividade que possuem todas as pessoas. Nesse sentido, as análises 

feministas sobre a criminalidade feminina tentaram identificar as mulheres 

proporcionando-lhes a palavra, para junto com elas (com suas vozes e 

experiências de vida) entender o objeto de pesquisa. Essa postura abre o 

caminho ao “outro”, acentuando a dimensão relacional da situação problema, 

preocupando-se com o outro como uma pessoa individual e particular, e não 

só como um sujeito de direitos a entidade abstrata a estudar, como um objeto 

de análise. 

Finalmente, a terceira grande contribuição aponta para a relativização das 

diferenças entre homens e mulheres. Os trabalhos criminológicos devem 

superar a oposição mulher/homem, deixando de dispensar energias na busca 

de diferenças que justifiquem abordagens diferenciadas. (...) Dessa forma, 

poderemos observar o problema desde uma dimensão macroestrutural, 

“tomando em consideração a criminalização das mulheres a partir de sua 

opressão como grupo, no marco de um quadro global de sociedade capitalista 

e/ou patriarcal 58 

 

 

Portanto, diante do exposto, a conclusão não pode ser outra que não aquela de 

Alessandro Baratta ao afirmar que uma criminologia feminista pode se desenvolverem forma, 

cientificamente oportuna só desde a perspectiva epistemológica da criminologia crítica. 59 O 

poder punitivo está estruturalmente ligado à dominação e subordinação das mulheres, e somente 
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com sua redução e contenção as mulheres conseguirão superar sua posição subordinada de 

poder.60 
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2 QUEM SÃO AS MULHERES PRESAS NO BRASIL? 

 

Atualmente o Brasil possui a terceira maior população carcerária, em números 

absolutos, do mundo, ficando atrás apenas da China (1,6 milhão de presos) e dos Estados 

Unidos (2,1 milhão de presos).61  

Segundo dados do Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN o número 

total de pessoas privadas de liberdade no Brasil em junho de 2016 era de 726.712, o qual reflete 

um aumento de 707% quanto ao número encontrado no início dos anos 1990. Relativamente às 

vagas no sistema prisional, o mesmo relatório apresentou um déficit total de 358.663 mil vagas 

e uma taxa de ocupação média de 197,4% em todo o país.62  

Já no que tange especificamente às mulheres, o INFOPEN - Mulheres apresentou um 

registro de 42.355 mulheres encarceradas no país para a mesma época. De forma que o Brasil 

hoje em dia encontra-se na quarta posição mundial de população prisional feminina, ficando 

atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia, em termos de números absoluto.63  

Cumpre destacar, ainda, que o número registrado em 2016 representa um crescimento 

de 656% em relação ao total registrado no início dos anos 2000, sendo certo, ainda, que no 

mesmo período a população prisional masculina aumentou 293%. 64  

Dessarte, inobstante o número absoluto de mulheres presas seja muito inferior ao de 

homens presos, a taxa de crescimento da população prisional feminina demonstra uma marcha 

muito mais veloz nos últimos anos.  

Além disso, outra característica marcante ao realizar uma análise comparativa, trata-

se da distribuição por gênero dos crimes tentados ou consumados entre os registros das pessoas 

privadas de liberdade, por tipo penal. Quando se fala na população total de pessoas privadas de 

liberdade os crimes de tráfico correspondem a 28% das incidências penais pelas quais foram 

condenadas ou aguardavam julgamento em junho de 2016. Entre os homens, os crimes ligados 
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ao tráfico representam 26% dos registros, enquanto que entre as mulheres esse percentual atinge 

62%. 65 

Com efeito, ainda que a política proibicionista referente ao combate das drogas seja 

considerada, não só no Brasil como ao redor do mundo, como a protagonista no fenômeno do 

encarceramento em massa, trata-se de uma política que atinge, sobretudo, as mulheres no 

âmbito nacional.  

Destarte, observa-se que as mulheres inseridas nos ambientes do mercado de drogas 

ilícitas não ocupam papéis relevantes, tal como as atividades relacionadas a gerência do tráfico. 

Em sua maioria, são condenadas por associação, mas exercem funções coadjuvantes, sobretudo 

o transporte de droga, função pelo qual recebem o nome vulgarmente de “mula”.66  

Por se tratar de função hierarquicamente inferior e subalterna, torna-se tarefa arriscada, 

pela qual recebem baixa remuneração, e ficam em posição de maior vulnerabilidade frente o 

aparato repressivo, que logra encontrá-las mais facilmente exatamente por estarem mais 

expostas. 67 

Importante frisar que a situação da realidade prisional das mulheres no Brasil não é 

situação isolada. Em diversos outros países da América Latina observa-se panorama similar, 

tendo em vista que sobre todos incidiu o mesmo modelo transnacional de combate às drogas.  

Uma pesquisa de Denia Núñez demonstra que a porcentagem de mulheres presas por 

tráfico de drogas em países da América Latina, no período de 2003-2004 é de: 49% na 

Argentina, 47% na Colômbia, 66% na Costa Rica, 73% no Equador, 46% em El Salvador, 26% 

na Guatemala, 59% em Honduras, 80% na Nicarágua, 72% no Panamá, 56% no Peru, 50% na 

República Dominicana e 64% na Venezuela.68  

Ressalte-se que há grande dificuldade em analisar os dados, seja porque a coleta não é 

feita da maneira adequada, deixando muitas informações ausentes, seja porque muitas vezes 

não é incluído um recorte de gênero nos registros.  
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A fim de melhor compreender a configuração do sistema prisional e sua relação entre 

a população carcerária deve-se atentar a quatro critérios principais: gênero, nacionalidade, 

classe social e idade.  

Deve-se recordar, ainda, o caráter estrutural-funcional da seletividade do poder 

punitivo bem como da distinção entre suas funções declaradas (oficiais) e suas funções reais, 

na manutenção da verticalização social e reprodução das desigualdades. Com isso, será feita a 

análise do perfil social da mulher presa.  

A existência de normas internacionais que dispõem sobre os direitos humanos e 

garantias fundamentais dos presos convive com um modelo de segurança pública pautado pela 

violência institucional.  

Neste viés, destacam-se as “Regras das Nações Unidas Para o Tratamento de Mulheres 

Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade Para Mulheres Infratoras” (Regras de Bangkok), 

aprovada em dezembro de 2010 pela Assembleia Geral da ONU, consistem em regras mínimas 

para o tratamento da mulher presa e determinação de que as medidas alternativas à prisão devem 

ser priorizada:  

Regra 1 

A fim de que o princípio de não discriminação, incorporado na regra 6 

das Regras mínimas para o tratamento de reclusos, seja posto em 

prática, deve-se ter em consideração as distintas necessidades das 

mulheres presas na aplicação das Regras. A atenção a essas 

necessidades para atingir igualdade material entre os gêneros não 

deverá ser considerada discriminatória69 

 

2.1 DADOS INICIAIS SOBRE A REALIDADE PRISIONAL FEMININA 

 

De início, serão apresentados dados gerais sobre a situação do sistema carcerário 

relativamente às mulheres. Conforme exposto, os dados do INFOPEN - mulheres registraram 

que em junho de 2016 a população prisional feminina era de 42.355, sendo certo que há 27.029, 

o que implica em um déficit de vagas de 15.326 (taxa de ocupação de 156,7%).70 
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Cumpre destacar, ainda, que na análise dos estabelecimentos de acordo com o gênero, 

74% das unidades prisionais foram projetadas para o público masculino, 7% ao público 

feminino e 16% caracterizam-se como mistos, podendo contar com alas de ambos os gêneros.  

71Curioso perceber, ainda, com os dados do relatório, que a média de visitação 

registrada nos estabelecimentos femininos é inferior ao masculino. Nas unidades masculinas 

foram realizadas, em média, 7,8 visitas por pessoa no semestre; já nas unidades feminina e 

mistos a média cai para 5,9 por pessoa. Em alguns estados da federação, como Amazonas, 

Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba, a média de visitas realizadas em estabelecimentos 

masculinos foi quase cinco vezes superior a dos estabelecimentos femininos. 72  

 

2.2 PERFIL DA MULHER PRESA NO BRASIL 

 

A fim de melhor expor a realidade e características das mulheres privadas de liberdade 

no Brasil, serão analisados os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

- INFOPEN Mulheres 2016, os quais foram fornecidos pelo Departamento Penitenciário 

Nacional - DEPEN. Dar-se-á ênfase ao tópico relativo ao perfil da população prisional 

feminina.  

 

2.1.1 Quanto À Faixa Etária 

 

De início, destaca-se que as informações coletadas a respeito da faixa etária das 

mulheres consideram suas idades em anos completos até a data de 30/06/2016, tendo como base 

os registros mantidos pelos estabelecimentos prisionais.73  

O relatório indica que apenas sobre 74% da população prisional feminina foi possível 

obter informação disponível a respeito de faixa etária. Sobre tal amostra, os dados revelam que 

50% da população é formada por jovens, consideradas enquanto tais aquelas com idade até 29 

anos, dentre as quais 27% tinham entre 18 e 24 anos e 23% tinham entre 25 e 29 anos. 74 

Quando analisada a taxa de aprisionamento, verifica-se que uma mulher jovem, ou 

seja, com idade entre 18 e 29 anos, possui 2,9 mais chances de ser presa no Brasil do que uma 

mulher de 30 anos.  

                                                
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
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2.1.2 Quanto À Raça/Cor 

 

No INFOPEN mulheres foi utilizado as cinco categorias que o IBGE propõe para 

classificação quanto à raça ou cor: branca, preta, parda, amarela ou indígena; sendo que negra 

é a categoria encontrada pela soma das categorias preta e parda. Ainda, os dados coletados pelo 

INFOPEN mulheres são cadastrados pelos gestores responsáveis pelo preenchimento do 

formulário de coleta, não havendo controle sobre a autodeclaração das características.75 

A informação relativa a raça, cor ou etnia encontrava-se disponível para 72% da 

população prisional feminina. Desta amostra, 62% do número de mulheres privadas de 

liberdades correspondem à mulheres negras, um pouco menos do dobro da parcela de mulheres 

brancas, qual seja, 37%. 76 

Quando efetuada comparação relativamente à taxa de aprisionamento feminino por 

100 mil mulheres maiores de 18 anos entre a população branca e a negra resta evidente a 

disparidade: 40,1 para a primeira e 62,5 para esta última. 77 

 

2.1.3 Quanto À Escolaridade 

 

No que concerne à escolaridade, foi possível obter a informação sobre 73% da 

população prisional feminina. Dentre estas, 66% ainda não tinha ingressado no ensino médio, 

concluindo, no máximo, o ensino fundamental. Do total da amostra, somente 15% possuía o 

ensino médio completo. 78 

 

2.1.4 Quanto Ao Estado Civil 

 

A informação sobre o estado civil da população prisional feminina estava disponível 

para 62% do total de mulheres presas. A partir da amostra, 62% correspondem a mulheres 

solteiras. Do restante, 23% representam mulheres em união estável, 9% casadas, 2% viúvas, 

2% separadas judicialmente e outros 2% divorciadas, 

 

                                                
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
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2.1.5 Quanto À Deficiência Física 

 

A respeito da existência de mulheres com deficiência e da natureza da deficiência nos 

estabelecimentos prisionais, 65% das unidades prisionais dispunham dessa informação, sendo 

que custodiam 75% do total da população de mulheres em privação de liberdade. Dos dados 

coletados, 1% da população prisional feminina corresponde a mulheres com deficiência, sendo 

a maioria de ordem intelectual. 79 

Ressalte-se que 60% das mulheres com deficiência física encarceradas encontravam-

se em unidades não adaptadas para suas condições específicas de acessibilidade, figurando, 

inclusive, como óbice para sua integração ao ambiente bem como prejudicando sua segurança 

na simples tarefa de se locomover. 80 

 

2.1.6 Quanto Às Estrangeiras 

 

As unidades prisionais que dispunham das informações a respeito da nacionalidade de 

todas ou parte das acauteladas no sistema corresponde a 89% das unidades participantes no 

levantamento e concentram 90% da população prisional feminina. Em tais unidades, estavam 

presentes 529 cidadãs estrangeiras, dentre as quais 61% são provenientes do continente 

americano. A maior parte das mulheres estrangeiras privadas de liberdade se encontravam 

custodiadas em São Paulo, estado que possuía 63% do total de estrangeiras no sistema prisional 

brasileiro. 81 

 

2.1.7 Quanto Aos Filhos 

 

Apenas sobre 7% da população prisional feminina houve disponibilização de 

informações a respeito sobre o número de filhos das mulheres presas. Com isso, diante da 

inexpressividade da porcentagem, o relatório destacou não ser possível extrair conclusões que 

correspondam à totalidade de população de custodiadas. De qualquer forma, foram 

apresentados os dados coletados, dentre os quais 74% das mulheres encarceradas têm filhos.82 

                                                
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
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É necessário que os gestores responsáveis se conscientizem a respeito da importância 

da coleta de tais informações para análise dos efeitos do cárcere sobre a criança principalmente.  

 

2.1.8 Quanto Ao Tipo Penal  

 

A importância da análise dos dados referentes aos delitos pelos quais as mulheres 

presas foram condenadas ou estão aguardando julgamento se dá diante do fato de que serve de 

auxílio para compreensão da política criminal adotada.  

O fato da maior incidência de crimes patrimoniais ou relacionados a drogas, praticados 

sem violência, indica que o aparato penal encontra-se voltado para a repressão e criminalização 

de grupos sociais específicos. 

Conforme já mencionado em tópico supra, os crimes relacionados ao tráfico de drogas 

correspondem a 62% dos delitos cometidos pelas mulheres privadas de liberdade que foram 

condenadas ou aguardam julgamento em 2016. 83 

Cumpre destacar, ainda, que dentre as tipificações relacionadas ao tráfico de drogas, o 

crime de associação para o tráfico corresponde a 16% das incidências, o tipo do tráfico 

internacional de drogas a 2%, e o restante refere-se ao delito do tráfico de drogas propriamente 

dito. 84 

Entre 2005 e 2016, houve uma significativa expansão do encarceramento de mulheres 

por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Em 2005, tais delitos correspondiam a parcela de 

49% dos tipos; em 2010 esta parcela chegou a marca de 65% e em 2016 restou fixada em 62%.85 

 

2.1.9 Quanto Ao Tempo De Pena 

 

Foi possível obter informação sobre o tempo total de pena determinado referente a 

39% da população prisional feminina. Desta amostra, 70% das mulheres privadas de liberdade 

foi condenada até, no máximo, 8 anos.86 

Ademais, muito embora 29% tenha sido condenada a 4 anos, apenas 7% das mulheres 

presas cumpria pena em regime aberto. E enquanto 41% tenha tido a pena fixada entre 4 e 8 

anos, apenas 16% cumprem pena em regime semiaberto. 87 

                                                
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
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3 POLÍTICA DE GUERRA ÀS DROGAS 

 

Recentemente, um jovem perguntou ao seu pai, um famoso toxicólogo inglês:  

- Papai, o que é uma droga? 

- Uma droga, meu filho, é uma substância, que injetada em um cachorro, 

produz uma pesquisa.  

Essa é a melhor maneira de ilustrar o que significa na atualidade a palavra 

droga. Sua presença se faz sentir de uma forma ou de outra, porque não há 

dúvida de que é o negócio - econômico e político - mais esplêndido dos 

últimos anos. Mas, exatamente por isso, tem sua face oculta, que a transforma 

em um mito. 88 

 

Neste capítulo final, será analisado o modelo proibicionista de repressão às substâncias 

consideradas ilícitas e, para isso, será adotada uma perspectiva histórica capaz de compreender 

sua função econômico-social na lógica capitalista. Não se busca distinguir as propriedades 

químicas das substâncias, ou mesmo analisar seus efeitos sobre o comportamento humano.  

A partir do enfoque criminológico, sobretudo pela superação do paradigma etiológico 

promovido pelos teóricos da reação social, não se questionará o porquê de certos indivíduos 

utilizarem drogas. Busca-se compreender as motivações de classificar certas substâncias como 

lícitas e outras como ilícitas. Ainda, pretende-se confrontar o discurso oficial da política de 

drogas adotada com a sua real funcionalidade estrutural não declarada. 

Por último, será aprofundada a questão específica do impacto da política de guerra às 

drogas no encarceramento feminino, a partir da demonstração da inserção da mulher no 

mercado ilícito de drogas bem como das implicações da vulnerabilidade de gênero na incidência 

do poder punitivo. 

 

3.1 POLÍTICA DE GUERRA ÀS DROGAS: O MODELO TRANSNACIONAL DE 

CONTROLE 

 

As drogas sempre suscitaram fervorosas discussões na sociedade, seja nas tentativas 

de regulamentação e repressão do consumo, ou mesmo em apologias ao seu uso. Contudo, tais 

debates, sobretudo aqueles em prol da criminalização das drogas, são obscurecidos por 

discursos de ordem moral e, até mesmo, emocional, impedindo uma análise profunda.  

Neste sentido, Rosa del Olmo, importante estudiosa da Criminologia Crítica, observa 

que esta análise rasa contribui para que os verdadeiros interesses políticos e econômico-sociais 

                                                
88 DEL OLMO, Rosa. A face oculta da droga. Tradução Teresa Ottoni. 1ª edição. Rio de Janeiro: Revan, 1990. 

p. 21 



37 
 

por trás da sua criminalização e discursos moralistas sejam escondidos por trás de falsas 

promessas.89  

As drogas não devem ser analisadas tão somente para entender seu valor de uso, pois 

atualmente, foram convertidas em verdadeiras mercadorias, de grande relevância no mercado, 

tendo um valor de troca, e por isso sendo objeto de um rigoroso controle estatal. 

Paralelamente à atuação dos mecanismos oficiais de controle, atuam os meios de 

comunicação em massa (mass media) propagandeando dados e informações sensacionalistas e 

promovendo verdadeiro pânico moral, tendo importante papel na propagação das everyday 

theory (senso comum teórico, composto por ideias de fácil assimilação pelo imaginário social 

a respeito do fenômeno da criminalidade), e, assim, corroborando com a superficialidade da 

discussão que falha em evidenciar a função oculta da política de guerra às drogas.  

A proposta do presente trabalho é efetuar uma análise histórica, observando a relação 

entre a política de repressão de drogas adotada e o contexto socioeconômico, sobretudo a 

postura dos governos em momentos de crise, demonstrando que na política do proibicionismo 

o interesse econômico sempre este a frente do possível interesse médico. 

Ainda que se vislumbre a lei penal como a única forma de solucionar o comércio de 

drogas, deve-se ter claro que tráfico de drogas já era desenvolvido antes da criação das normas 

penais. A criminalização, contudo, faz surgir o comércio ilegal.  

Assim, é importante se atentar a algumas “leis do comércio clandestino”, sendo a 

primeira que a criminalização faz o produto ficar mais caro, uma vez que há mais riscos na sua 

transação. Por outro lado, a mercadoria fica mais lucrativa, compensando os ônus. Como 

consequência, ocorre a perda de qualidade do produto, pois o consumidor fica submetido à 

única opção possível. 90 

Além da qualidade do produto ser pior, a droga será encontrada em uma forma mais 

concentrada e, por conseguinte, mais forte e com maior potencialidade lesiva, a fim de que o 

comerciante consiga transportar mais droga em embalagens menores - e sequer há um controle 

de qualidade. 91 

Com isso, a política proibicionista, além de não cumprir com sua promessa de diminuir 

o consumo e os possíveis vícios, ocasiona o aumento da criminalidade, violência e aumenta os 

                                                
89 DEL OLMO, Rosa. A face oculta da droga. Tradução Teresa Ottoni. 1ª edição. Rio de Janeiro: Revan, 1990. 
90 VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 2ª edição. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. pp 

97 - 99 
91  VALOIS, Luís Carlos. Op. Cit. p 104 
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perigos à saúde do indivíduo que não vai deixar de consumir uma substância tão somente por 

ela se encontrar em uma lista de drogas a serem consideradas ilícitas.  

Como um possível marco inicial internacional de guerra provocada pelas drogas, 

destacam-se as Guerras do Ópio (a primeira entre 1839 e 1842 e a segunda entre 1856 e 1860). 

De um lado estavam as potências coloniais (principalmente Inglaterra, e outros estados que, 

inclusive, hoje em maior ou menor escala adotam a política proibicionista de repressão às 

drogas) e de outro o imperador chinês que queria proibir a droga. A China saiu derrotada nas 

duas ocasiões, se vendo obrigada a manter o comércio. 92 

Duas questões merecem destaque. A primeira é que a origem do costume de fumar o 

ópio derivou do fato de que no século XVII o fumo do tabaco foi proibido, fazendo com que os 

chineses começassem a fumar o ópio, anteriormente consumido apenas como bebida ou comida, 

formas essas muito menos prejudiciais a saúde. 93 Assim:  

Talvez a primeira lição da proibição das drogas, esse efeito circular e 

agravador da situação. As proibições não resolvem nenhum problema, mas 

transferem os prejuízos da questão das drogas para outros locais, outras 

pessoas, com outras circunstâncias, adiando ou não um agravamento certo. É 

o que alguns chamam de “efeito balão”, como se o problema fosse o ar de 

balões interligados e que quando um esvaziasse o outro enchesse 

simultaneamente.94  

 

A segunda questão é que, no início do século XX o ópio voltou ao centro do debate da 

política de drogas por parte dos governos. Os EUA proibiram o consumo de ópio em um 

contexto de crise e dificuldades no mercado de trabalho, motivo pelo qual foi interessante o 

deslocamento da mão-de-obra chinesa (únicos consumidores da droga na época). Em 1909 foi 

organizada, fomentada pelo governo estadunidense, uma conferência em Xangai que reuniu as 

potências coloniais, representantes do imperador chinês e dos Estados Unidos, com o fito de 

debater e delimitar limites à produção e ao comércio de ópio e seus derivados. Os EUA 

conseguiram impor suas vontades, restringindo o comércio do ópio95. 

Nos Estados Unidos, a reprovação moral ao uso de substâncias psicoativas - 

representado pelas abstêmias ligas puritanas - foi tradicionalmente 

acompanhado pela associação entre determinadas drogas e grupos sociais. Os 

chineses, vindos em larga escala para trabalhar na construção das estradas de 

ferro no oeste dos EUA, trouxeram o hábito de fumar ópio e a esse psicoativo 

foram ferrenhamente associados. A maconha era considerada, em princípios 

do século XX, droga de mexicanos, grupo visto pelos brancos estadunidenses 

                                                
92 BATISTA, Nilo. Política criminal de derramamento de sangue. In: Revista Discursos Sediciosos - Crime, 

Direito e Sociedade, n. ⅚. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora: Instituto Carioca de Criminologia, 1998. p. 77 - 

94 
93 VALOIS, Luís Carlos. Op. Cit. pp. 35-36 
94 VALOIS, Luís Carlos. Op. Cit., p 36 
95 RODRIGUES, Thiago. Narcotráfico: uma guerra na guerra. 1ª edição. São Paulo: Desatino, 2003. p. 28 
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como indolentes, preguiçosos e, por vezes, agressivos. Aos negros, parcela da 

população lançada em miseráveis condições de vida, atribuía-se o uso de 

cocaína, prática que supostamente os tornava sexualmente agressivos. Por 

fim, o álcool era percebido como uma droga que era abusada pela comunidade 

de imigrantes irlandeses. Nos quatro casos, uma mesma lógica: minorias e 

imigrantes portavam comportamentos moralmente reprováveis que 

ameaçavam valores profundos dos Estados Unidos.96 
 

Seguindo a prática de convenção internacional para tratar do controle das drogas, em 

1912, em Haia, ocorreu a Conferência Internacional do Ópio, que foi subscrita pelo Brasil e que 

foi, mais uma vez, motivada pelos EUA. O documento que dela derivou foi ainda mais rigoroso 

na proibição, limitando não só a produção e venda de ópio e opiáceos, mas também de cocaína.97  

A elaboração de um documento nesta convenção partiu de uma estratégia dos EUA de 

efetivar compromissos internacionais, dos quais eles próprios eram signatários, para que 

internamente conseguissem aprovar leis mais rígidas do controle de drogas, em uma lógica de 

“autolegitimação”. Com efeito, em 1914 o Congresso estadunidense aprova o Harrison 

Narcotic Act, que proibia o uso de qualquer psicoativo que não fosse com a finalidade médica.  

A proibição dessas substâncias em conjunto com a propagação dos estereótipos das 

classes marginalizadas que as consumiam, fez com que a intervenção e o controle pelo aparato 

repressivo estatal sobre esses indivíduos ficasse justificada. Esses indivíduos eram considerados 

danosos para o resto da sociedade e por isso os abusos eram legitimados pelo resto da 

população.  

No Brasil, a primeira legislação criminalizando uso, porte e comércio de substâncias 

foi portuguesa, com a instituição das Ordenações Filipinas em 1603. O Código Penal brasileiro 

do Império de 1830 é exceção no ordenamento jurídico-penal brasileiro, sendo o único que não 

faz menção a este tópico. Enquanto que a Codificação da República, 1890, previa tipos 

criminalizantes de drogas na seção de crimes contra a saúde pública, prevendo sanção pena de 

multa. 98 

Ainda no contexto brasileiro, no início do século XX, o consumo de ópio e haxixe por 

indivíduos provenientes de camadas sociais com poder político e econômico aumentou, 

provocando nova regulamentação sobre o tema. Com o Decreto 11.481/1915 o modelo de 

repressão às drogas, definido por Nilo Batista como “sanitário”, começa a tomar forma. A 

designação de sanitário se dá por haver o aproveitamento de saberes e técnicas higienistas, 

                                                
96 RODRIGUES, Thiago. Op. Cit. p. 31 
97 RODRIGUES, Thiago. Op. Cit. p. 34 
98 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 

11.343/2006 – 8ª edição rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 47 - 49  
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para as quais as barreiras alfandegárias são instrumento estratégico de controle de 

epidemias99. Assim, o usuário de drogas, sendo dependente ou não, não era criminalizado e sim 

visto como um doente que precisa de tratamento.  Trata-se de um momento no qual, com 

exceção da maconha, o consumo de drogas era feito por pessoas classe média.  

A Consolidação das Leis Penais em 1932 novamente disciplinou a matéria, 

acrescendo-se à pena de multa agora a prisão celular. Outra mudança que merece destaque é a 

pluralidade de verbos nos tipos penais. 

É a partir da década de 1940 que ocorre uma sistematização da política proibicionista 

de combate às drogas. O Decreto Lei 891/38, elaborado consoante disposições da Convenção 

de Genebra de 1936, é o momento que o Brasil se insere no modelo internacional de controle. 

Cumpre destacar, contudo, que o ingresso definitivo do país no cenário internacional se dá tão 

somente após a ditadura militar ser instaurada. 

A década de 1960 é marcada por diversos movimentos de contracultura nos Estados 

Unidos. Em decorrência disso, o consumo de drogas ganha nova configuração, aparecendo 

como instrumento de resistência às políticas armamentistas e belicistas e de contestação aos 

padrões morais impostos principalmente pelo American Way of Life característico dos anos 

1950, ganhando o espaço público e, por conseguinte, maior visibilidade.  

Em reação aos movimentos culturais e sociais dessa década, aumentaram as 

campanhas pela repressão das substâncias entorpecentes, culminando nas primeiras tentativas 

de se consolidar um modelo transnacional de controle e combate às drogas. À título de exemplo 

tem-se a elaboração da Convenção Única Sobre Estupefacientes, aprovada em Nova Iorque em 

1961 e que obteve a ratificação de mais de cem países. Posteriormente, aprovou-se também o 

Convênio Sobre Substâncias Psicotrópicas, em Viena em 1971, consolidando o projeto de 

globalização do controle penal sobre as drogas ilícitas. 100 

Neste momento é desenvolvida “ideologia da diferenciação”, de cunho médico-

jurídica, a qual busca traçar distinções claras para entre traficante (desviante, corruptor da moral 

e da saúde pública) e o consumidor (doente, dependente toxicológico).101  Conforme observa 

Rosa del Olmo, as diferenças eram baseadas na lógica do jovem pobre que vende droga 

(criminoso, traficante) e o jovem branco de boas condições que a consome (tratado como 

                                                
99 BATISTA, Nilo. Política criminal de derramamento de sangue. In: Revista Discursos Sediciosos - Crime, 

Direito e Sociedade, n. ⅚. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora: Instituto Carioca de Criminologia, 1998. p. 77 - 

94 
100 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. pp 52 - 59  
101 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. pp p. 54-55 
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doente, dependente químico) e é vitimizado. A resposta para o primeiro é a cadeia, e para o 

segundo tratamento, internação. 102 

A importância em estabelecer tal distinção reside na ideia do combate a um mal que 

vai justificar que se adote uma política universalizante e totalitária, pois trata-se de verdadeiro 

combate a um inimigo comum, partindo de uma lógica maniqueísta. 

Paralelamente aos debates internacionais, nos EUA o combate às drogas também se 

intensificava. O presidente Nixon (que governou de 1969 até 1974) chegou a realizar 

pronunciamento, em 1972, no qual declarava que os psicoativos ilícitos eram os inimigos 

número um do país, declarando a guerra às drogas.103 

A denominação “guerra” deu-se devido a intenção de aumentar a repressão e, 

outrossim, de efetuar uma diferenciação entre os países consumidores (EUA) e os países 

produtores (países, em geral, de capitalismo periférico, como a Colômbia e demais países da 

américa latina). Ocorre um processo de culpabilização dos países produtores pelo consumo 

interno dos EUA, ou seja, a criminalização do estrangeiro ao mesmo tempo em que a 

vitimização doméstica é reforçada e efetua-se a exteriorização do problema das drogas. 104 

Na década de 1980, época da epidemia de cocaína, surge novo discurso estadunidense 

de guerra contra as drogas partindo do presidente Reagan, pautado na figura central de um 

inimigo externo, e de caráter imperialista, buscando a intervenção em países periféricos, 

sobretudo Colômbia, e a América Latina como um todo por ser considerada grande produtora 

e distribuidora de substâncias ilícitas. Nos termos de Rosa del Olmo, a droga é o bode expiatório 

por excelência, causadora de todos os males, sendo mais importante do que o efeito que a droga 

tem sobre o indivíduo, o discurso construído em torno dela.105  

A relação dos Estados Unidos com a América Latina pode ser sintetizada da seguinte 

forma: do início do século XX até a década de 1930, os EUA agiram conforme a política do big 

stick (ou porrete), significando a presença direta mediante ocupações militares; de 1930 até o 

final da segunda guerra mundial, a postura do governo estadunidense foi orientada conforme a 

política de boa vizinhança, contribuindo para o "combate" do comunismo, anarquismo e 

fascismo. 

Com a Guerra Fria, os EUA viram o Estado Soviético se consolidar. Então, seguindo 

diretrizes do presidente Harry Truman, em 1948, conhecidas como "doutrina da contenção", 

                                                
102 DEL OLMO, Rosa. A face oculta da droga. Tradução Teresa Ottoni. 1ª edição. Rio de Janeiro: Revan, 1990. 
103 RODRIGUES, Thiago. Op. Cit. 42 
104 RODRIGUES, Thiago. Op. Cit. 42 
105 DEL OLMO, Rosa. Op. Cit. p. 22 
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tinham como objetivo barra a presença soviética no Ocidente, e, principalmente, em solo 

americano. De forma que durante as décadas de 1950, 60 e 70, o governo dos EUA vão dar 

apoio a inúmeros golpes de Estado que culminaram em ditaduras militares de direita, alinhadas 

a política estadunidense. 106 

Neste ponto, retoma-se a classificação, dada por Nilo Batista, aos modelos de 

repressão às drogas adotados nos períodos no Brasil. O modelo sanitarista compreende o 

período de 1914 a 1964, tendo como marco a Conferência Internacional do Ópio, realizada em 

1912. Tendo como marco o golpe de Estado de 1964, fala-se em modelo bélico, de verdadeira 

militarização do aparato repressivo. A lógica operacional passa a ser de guerra, ao passo que se 

enxerga um “inimigo externo”, há também o “inimigo interno” retratado nas figuras dos 

criminosos políticos, subversivos a ditadura militar.107  

Por vezes os discursos se fundiam, tal como a ideia de que as drogas seriam estratégia 

dos comunistas para envenenar e cooptar os jovens. O presidente dos EUA, Ronald Reagan, em 

1986, declarou que para o governo, comunismo e narcotráfico agiam em conjunto para acabar 

com a democracia e a saúde das populações. 108 

No final da década de 1980, com o fim da guerra fria e queda da União Soviética, 

consolidou-se a hegemonia da potência econômica estadunidense, e prevaleceu o modelo do 

liberalismo econômico. Com isso, os níveis de desemprego, marginalização social e 

desigualdade se agravaram. Assim, o discurso proibicionista passou a ter como foco as camadas 

mais pobres da sociedade, sendo corroboradas pelos discursos das grandes mídias. 

No Brasil, a redemocratização não significou o abandono das práticas repressivas. Pelo 

contrário, pois o paradigma proibicionista foi reforçado. Nem mesmo o advento da chamada 

“constituição cidadã”, em 1988, obstou que fossem elaboradas leis penais ainda mais punitivas. 

Neste viés, destaca-se que o crime de tráfico foi incluído no rol de crimes hediondos e passou 

a se permitir a extradição de brasileiro naturalizado quando comprovado o envolvimento com 

tráfico ilícito. 

A Lei nº 11.343/2006 ainda que pareça um grande avanço quando comparada com a 

lei anterior, Lei 6.368/76, aumentou a pena mínima do crime de tráfico de 3 para 5 anos, tendo, 

atualmente, como pena máxima 15 anos.  

                                                
106 RODRIGUES, Thiago. Op. Cit. p. 73 
107  BATISTA, Nilo. Política criminal de derramamento de sangue. In: Revista Discursos Sediciosos - Crime, 

Direito e Sociedade, n. ⅚. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora: Instituto Carioca de Criminologia, 1998.. p. 77 

- 94 
108 RODRIGUES, Thiago. Op. Cit. p. 74 
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Outro ponto que merece destaque é a dicotomia adotada pelo referido diploma legal, 

no tratamento dispensado ao traficante e ao usuário. Ao usuário (posse drogas para o consumo 

pessoal, previsto no artigo 28) é conferida punição mais branda; não prevendo mais nenhuma 

pena corporal, somente penas alternativas (advertência sobre os efeitos da droga, prestação de 

serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo).  

Em um primeiro momento pode se pensar que, então, a legislação se destina a 

criminalizar grandes organizações criminosas envolvidas em tráfico de drogas. Contudo, ao não 

fazer uma distinção clara entre usuário e traficante, cabe esta definição à interpretação do 

magistrado, que muitas das vezes o faz baseando-se em estereótipos, ou seja, sendo alguém 

proveniente de estratos sociais baixos, lhe é conferida a qualidade de desviante (traficante), 

sendo alguém com grande poderio econômico, é usuário.  

É de aduzir, neste sentido, que não apenas as normas penais se ressentem de 

linguagem vaga e/ou ambígua e fluidez de limites incriminadores e o 

ordenamento jurídico de contradições internas, mas também o instrumental 

dogmático que a elas se superpõe se ressente das mesmas características 

(conceitos igualmente imprecisos na fixação de parâmetros decisórios, teorias 

e métodos internamente contraditórios), permitindo aumentar, e não reduzir a 

indeterminação normativa e a elasticidade decisória, dando lugar a soluções 

diferentes para casos iguais. 109 

 

Por fim, importante mencionar, conforme pesquisa de Salo de Carvalho, que os três 

fundamentos legitimantes do projeto de combate às drogas são também os pilares da doutrina 

do direito penal do inimigo: movimento da defesa social, movimentos de lei e ordem e a 

ideologia da segurança nacional.110 

A ideologia da defesa social, como exposto no primeiro capítulo, surge com a escola 

liberal clássica do direito penal e os positivistas a herdam. Os “Movimentos de Defesa Social” 

não se confundem com a “Ideologia da Defesa Social”, pois a IDS pauta os saberes sobre crime 

e criminalidade definindo sua forma de interpretar o fenômeno delitivo; o MDS, sob o influxo 

do sistema de ideais da IDS, gera ações político-criminais cujo escopo é universalizar a 

tecnologia penal.111 

A ideologia da defesa social tem como fio condutor o conceito de defesa social 

segundo uma concepção abstrata e ahistórica da sociedade a qual é, então, entendida como um 

corpo homogeneizado de valores e interesses. Ainda que, como visto em tópico supra, a 

                                                
109 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica: do controle da violência à violência 

do controle penal. 3. edição, rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 272 
110 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. pp. 71 - 89  
111 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. p. 72 
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criminologia da reação social tenha promovido uma mudança paradigmática, desconstruindo a 

base estrutural da ideologia da defesa social, esta ainda influencia a forma como o crime é 

percebido, sobretudo por sua fácil difusão na opinião pública, nas everyday theory. 

Desde sua origem, o “Movimento de Defesa Social” é um projeto de universalização 

do controle social que pugna por um modelo integrado de ciências criminais a fim de proteger 

a sociedade dos criminosos, com base em sistemas de prevenção do delito (função da prevenção 

geral negativa da pena) e tratamento do delinquente (função da prevenção especial positiva). 

Ainda, se autoproclama humanista, por ter como base a ressocialização, mas legitima 

intervenções autoritárias bem como práticas segregacionistas. 

Na América Latina, dos anos 1960 em diante, foi disseminada a “Ideologia da 

Segurança Nacional”, cuja fundação teve como foco a identificação do criminoso político como 

inimigo a ser combatido e eliminado, mas logo se viu adaptada para lidar com a criminalidade 

comum. 

Com a incorporação dos postulados da Doutrina de Segurança Nacional 

(DSN) no sistema de seguridade pública a partir do Golpe de 1964, o Brasil 

passa a dispor de modelo repressivo militarizado centrado na lógica bélica de 

eliminação/neutralização de inimigos. A estruturação da política de drogas 

requeria, portanto, reformulação: ao inimigo interno político (subversivo) é 

acrescido o inimigo interno político-criminal (traficante). Categorias como 

geopolítico, bipolaridade, guerra total, adicionadas à noção de inimigo 

interno, formatam o sistema repressivo que se origina o regime militar e se 

mantém no período pós-transição democrática.112 

 

Assim como o Movimento de Defesa Social, a Ideologia da Segurança Nacional surge 

no momento pós-guerra e início da guerra fria, com a polarização leste-oeste no âmbito da 

geopolítica mundial.  

Já as campanhas dos movimentos de Lei e Ordem surgem na década de 1960, como 

reação aos movimentos de contracultura e em defesa de uma pauta de padrões morais e éticos. 

Se funda na exploração do pânico moral que é difundido pelas mídias, que faz com que a 

população acredite que está em perigo constante e iminente, legitimando a ampliação da 

incidência do aparato punitivo e o recrudescimento da violência institucional.  

O desviante sofre um verdadeiro processo de despersonalização, e há uma cisão entre 

dois modelos distintos de intervenção punitiva: o direito penal do cidadão e o direito penal do 

inimigo. Os direitos e garantias fundamentais do classificado como “inimigo” são 

flexibilizados, havendo verdadeira ruptura com o sistema de garantias constitucionais. O 

                                                
112  CARVALHO, Salo de. Op. Cit. p. 63 
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discurso do direito penal do inimigo legitima o aparato punitivo de instauração de um Estado 

de permanente exceção em face do indivíduo que cometeu o crime.  

Destarte, a política criminal de repressão às drogas na América Latina tem como 

princípios basilares esta tríade ideológica. Percebe-se, outrossim, que por trás do suposto 

fracasso da política de guerra às drogas está o sucesso no desempenho de funções não 

declaradas.  

 

3.2 SISTEMA PENAL, REPRODUÇÃO DA REALIDADE SOCIAL E 

VULNERABILIDADE DE GÊNERO 

 

Desde a década de 1980 o número de mulheres privadas de liberdade por delitos 

relacionados com o tráfico de drogas tem aumentado, tendo o número se tornado expressivo a 

partir dos anos 1990. Trata-se de fenômeno a nível mundial, e não somente verificado no Brasil 

ou na América Latina.  

Em diversos países no mundo a população carcerária feminina tem crescido a uma taxa 

superior à masculina. Contudo, persiste a justificativa de que as mulheres representam uma 

parcela pequena da população carcerária total e por isso são poucos os estudos que se debruçam 

sobre o sistema de justiça criminal sob o olhar da mulher presa.  

Neste viés, ainda que nos últimos anos se perceba uma vasta produção acadêmica sobre 

a questão das drogas, os estudos e pesquisas que o fazem com recorte de gênero ainda 

representam uma pequena minoria.  

O aumento vertiginoso da população feminina encarcerada guarda relação com o 

contexto político e econômico que se percebe ao redor do globo. Dentre outros fatores, a política 

transnacional de “guerra às drogas”; a liberalização do mercado que acarreta um fluxo maior 

pessoas e mercadorias; o aumento de empregos informais. Destaque-se, ainda, a globalização 

do capital e o importante papel que as drogas têm na economia mundial.  

A desigualdade de oportunidades afeta a mulher de forma específica, que tem mais 

dificuldade em conseguir uma autonomia econômica. Por sua vez, a ausência de autonomia 

econômica e, por conseguinte, de renda própria, faz com que as mulheres se encontrem em uma 

situação de maior vulnerabilidade, o que implica em um aumento da probabilidade de que elas 

caiam na pobreza.  

Com isso, ainda que se perceba que cada vez mais mulheres ingressam no mercado de 

trabalho, seja formal ou informal, isto não representa a superação desta situação de 

vulnerabilidade social ou, mais além, das opressões de gênero que elas vivenciam. De forma 
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que às mulheres cabe um lugar inferiorizado até mesmo na hierarquia do mercado ilícito, o que 

acarreta em maiores chances de serem acionadas pelo aparato repressivo estatal.  

As mulheres ocupam os mais baixos papéis da cadeia criminosa. Eles atuam 

principalmente como cultivadoras, pequenas vendedoras, transporte (“mulas”) e, também, na 

árdua e perigosa tarefa de levar drogas para dentro de unidades prisionais. Isto é, com poucas 

exceções, constituem força de trabalho facilmente substituível nas grandes redes criminosas 

transnacionais.113 

Na América Latina, as circunstâncias socioeconômicas constituem a principal 

motivação pelo qual as mulheres "escolhem" para praticar esses delitos. A região possui a maior 

taxa de desigualdade econômica do mundo e uma alta porcentagem da população que vive na 

pobreza e indigência na região são mulheres. Esta situação foi agravada a partir da década de 

1990, com a adoção do neoliberalismo e crises fiscais.  

Esse fenômeno é conhecido como feminização da pobreza e se manifesta em áreas 

urbanas e rural, se constitui por mudanças nas estruturas familiares e nas relações de trabalho. 

É importante destacar o aumento das casas monoparentais à chefia feminino, cabendo a mulher 

o papel de cuidar, sozinha, de crianças e, por vezes, idosos também. Como consequência, ao 

analisar o perfil das mulheres encarceradas por crimes relacionados ao tráfico de drogas, 

constata-se que, em sua maior parte, se trata de mães solteiras que entraram para o comércio 

ilícito com o objetivo de sustentar e alimentar filhas e filhos.114 

Com efeito, o aumento de mulheres detidas por exercerem pequenas funções no 

mercado ilegal de drogas não é por acaso. Trata-se de atividade que lhes permite continuar 

desempenhando os papéis de mãe, esposa, avó, ou seja, lhes é permitido continuar realizando 

tarefas domésticas e cuidando de seus filhos ou mesmo netos.  

A mulher se torna responsável pelo sustento da família ao mesmo tempo em que não 

consegue adquirir verdadeira autonomia financeira. Sua inserção no mercado legal de trabalho 

se dá principalmente de maneira formal e precária, em subempregos devido à lógica da divisão 

sexual do trabalho, segundo a qual os homens são destinados à esfera produtivo e as mulheres 

à esfera reprodutiva.  

Com dificuldade de se inserir no mercado de trabalho formal, as mulheres se dirigem 

à economia formal. Destarte, no mercado ilícito essas mulheres enxergam a oportunidade de 

                                                
113 GIACOMELLO, Corina. Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina. 

International Drug Policy Consortium (IDPC), Londres, 2013. p. 17 
114 GIACOMELLO, Corina. Op. Cit. p. 18 
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conseguirem uma renda extra sem ter que abdicar de suas funções domésticas. Assim, paralela 

ao viés econômico está o de gênero, pois ainda que a mulher, em uma remodelação da estrutura 

familiar, se veja no papel produtivo (trabalho) ela não consegue se desvencilhar do papel 

reprodutivo (cuidar da casa e da família). 

Não se pode olvidar que o que se pretende aqui não é atrelar a pobreza à criminalidade, 

mas sim observar como os fatores socioeconômicos influenciam no processo de criminalização. 

A mulher, mãe de família e responsável por garantir a renda familiar, não conseguindo 

autonomia econômica ao tentar conciliar papéis reprodutivos e produtivos, não vê outra opção 

para garantir o sustento da família que não seja sua inserção no mercado ilícito. A 

vulnerabilidade de gênero neste caso reside no fato de que à mulher cabe o acúmulo de ambos 

os papéis, não podendo ela abdicar do seu papel reprodutivo bem como o fato de que estão em 

posição de maior vulnerabilidade econômico-social.  

Ao mesmo tempo, a categoria de gênero opera no lugar que a mulher vai ocupar no 

mercado ilegal de drogas, pois, de forma semelhante com o que ocorre no mercado legal, 

ocupando papéis subalternos nas redes do tráfico e, por conseguinte, mais vulneráveis.  

Aliada a esta vulnerabilidade está a redação do tipo penal do tráfico de drogas, disposto 

no artigo 33 da Lei 11.343/2006. A ausência de critérios objetivos claros ao distinguir o 

traficante, a quem cabe penas altas, e o usuário, que cumpre medidas alternativas, faz com que 

as decisões sejam eivadas de subjetividade e, em geral, regradas de acordo com padrões sociais, 

morais e o perfil econômico, de gênero, raça, da mulher desviante.  

A título de exemplo, no que concerne especificamente às mulheres mulas 

(transportadoras), que, em geral, não integram organização criminosa, não cometem o delito 

com emprego de violência, e são rés primárias, são passíveis de punições severas como se 

fossem “chefes do tráfico”.  

Na maioria das vezes, para essas mulheres o perigo não é somente ser pega pelos 

agentes públicos, mas correm riscos graves à saúde, uma vez que muitas vezes transportam as 

drogas nas cavidades vaginais ou anais.  

A trajetória das mulheres envolvidas com o tráfico de drogas é marcada de violência e 

a resposta estatal é inseri-las em estabelecimentos de violação de direitos humanos e com uma 

violência institucionalizada, reproduzindo o que sempre vivenciaram no âmbito privado.  

Já restou demonstrado que o sistema penal como um todo não consegue cumprir as 

funções que legitimam a sua existência. Ainda, a insistência na política de combate às drogas 

somente faz sentido se pensada na lógica de que ela cumpre suas funções ocultas, de 

manutenção do status quo das classes dominantes e papel submisso da mulher, uma vez que 
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suas funções declaradas, de diminuição da criminalidade e da circulação de drogas, jamais 

foram cumpridas.  

Ao contrário, surgem substâncias cada vez mais prejudiciais à saúde e multiplicam-se 

as violações de direitos fundamentas – provocadas justamente por aquele que na sua gênese 

tinha como função limitar o poder estatal: o Direito Penal.   
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como proposta compreender a relação entre o ritmo acelerado 

de crescimento da população prisional feminina e a política de modelo transnacional de guerra 

às drogas.  

O olhar a partir da criminologia crítica para uma análise aprofundada do fenômeno da 

criminalidade concernente ao tráfico de substâncias mostrou-se indispensável, sobretudo para 

superar discursos moralistas. Ao ser desenvolvido um breve panorama histórico dos estudos 

criminológicos, desde a criminologia positivista até o paradigma da reação social, restou clara 

a importância de analisar os processos de criminalização, seja primária (elaboração das leis) ou 

secundária (aplicação das leis, seja pela polícia, órgão acusador ou juiz).  

A criminalidade não é um dado natural, algo ontológico ou pré-constituído à reação 

social. O crime é definido a partir da atuação de agentes públicos do poder legislativo, que 

efetuam verdadeira escolha política sobre o que deve ser considerado, ou não, crime, de acordo 

com aspectos subjetivos. Neste sentido, o criminoso é tão somente aquele que foi etiquetado 

como tal, ou seja, aquele que agiu em desacordo com a norma penal e que sofreu a incidência 

do poder punitivo estatal.  

Cabe destacar, ainda, que, muito embora se fale em “superação do paradigma 

positivista”, muitas das características dessa escola persistem até os dias atuais. A título de 

exemplo, a ideologia da defesa social é facilmente observada quando da análise do modelo de 

“guerra às drogas”. Segundo ela, há um inimigo na sociedade que prejudica a ordem social e 

deve ser neutralizado, eliminado, o que justifica uma forte e autoritária repressão punitiva, para 

combater o inimigo.  

Outro aspecto importante, é o viés sob a perspectiva de gênero, uma vez que a relação 

da mulher com a criminalidade e com o mercado ilegal de drogas traz especificidades de modo 

que à ela não podem ser aplicadas categorias “masculinas” como se estas fossem 

universalizantes. Destarte, a categoria de gênero bem como o papel social conferido à mulher 

influenciam diretamente a forma como ela se insere na criminalidade. A seletividade penal 

relaciona-se à sua vulnerabilidade, não só de gênero, mas social, uma vez que o sistema 

prisional busca como clientela aqueles provenientes dos estratos sociais mais baixos, motivo 

pelo qual não se pode olvidar da interseccionalidade.  

Quando observada a cadeia hierárquica do mercado ilegal de drogas, observa-se que 

as mulheres ainda ocupam funções subalternas, efetuando-se, portanto, verdadeira reprodução 

social da divisão sexual de trabalho encontrada no mercado legal. Mais além, o fato de 
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ocuparem postos mais baixos na hierarquia faz com que estejam mais vulneráveis e suscetíveis 

de sofrerem a repressão punitiva.  

Desde o início dos anos 1990, a política neoliberal corroborou para o fenômeno 

conhecido como “feminização da pobreza”. A mulher se vê responsável pelo sustento da 

família, ao mesmo tempo em que não consegue adquirir verdadeira autonomia financeira. Sua 

inserção no mercado de trabalho se dá principalmente de maneira formal e precária, em 

subempregos.  

Essas mulheres veem no mercado ilícito a oportunidade de conseguirem uma renda 

extra sem ter que abdicar de suas funções domésticas. Assim, paralela ao viés econômico está 

o de gênero, pois ainda que a mulher, em uma remodelação da estrutura familiar, se veja no 

papel produtivo (trabalho) ela não consegue se desvencilhar do papel reprodutivo (cuidar da 

casa e da família).  

Ressalte-se que aqui não se busca uma relação causal-explicativa, tal qual a 

criminologia positivista, mas tão somente observar como a dinâmica econômico-social influi 

nos processos de criminalização e na operacionalização da seletividade penal.  

Outra implicação do gênero reside no fato de que a mulher desviante sofre uma dupla 

reprimenda: a primeira por violar a norma penal, a segunda por burlar as expectativas sociais 

sobre o papel que ela deveria cumprir, de ser mãe, dona de casa, dócil e submissa - 

características incompatíveis com uma “criminosa”.  

A seletividade e a vulnerabilidade de gênero devem ser observadas atendo-se não só 

às instâncias formais de controle, mas, outrossim, às instâncias informais. Historicamente, o 

papel social atribuído à mulher é no espaço privado, no âmbito doméstico. Enquanto aos 

homens cabe o público. Esta dicotomia permite compreender que, ainda que o número de 

mulheres consideradas criminosas seja pequeno, permitindo a conclusão de que a vigilância e 

controle sobre elas é menor, deve-se recordar que sobre elas atuam principalmente as instâncias 

de controle informal, pois estas atuam no âmbito privado, tal como a escola, família, etc. Tanto 

um como outro mecanismo busca adequar e fortalecer o papel que deveria ser exercido pela 

mulher na sociedade. 

Às mulheres sempre coube o papel do “outro” em relação ao homem. No estudo da 

criminologia não foi diferente, sendo de grande importância a difusão de pesquisas e produções 

acadêmicas que versem sobre criminologia feminista.  

A população prisional como um todo é esquecida pela sociedade, considerada 

composta por “não-pessoas”, cujo os direitos podem ser retirados pelo próprio Estado, que 

deveria resguardar suas garantias fundamentais. Sob o pretexto do combate à criminalidade e 
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às drogas, o aparato repressor estatal provoca mais mortes do que as que ocorreriam pelo uso 

das substâncias se fossem legalizadas. Por trás de falsas promessas da dogmática penal, estão 

interesses econômicos que orientam as políticas criminais, e não é diferente com a “guerra às 

drogas”. As mulheres encarceradas são especialmente invisibilizadas - recebem menos visitas 

e são objeto de menos análises, sendo que suas especificidades de gênero são igualmente 

ignoradas.    

A guerra contra as drogas não pode sê-lo, pois guerra se faz contra pessoas, e são 

pessoas que morrem diariamente devido ao autoritarismo e militarização do modelo adotado. 

Desde que se adotou o proibicionismo como instrumento político de repressão e combate ao 

consumo de drogas, este nunca logrou êxito em acabar com o consumo de qualquer substância, 

pois os consumidores sempre encontram meios de consumo ilícito - e, em geral, mais 

prejudiciais à saúde.  

Por outro lado, promoveu o agravamento de problemas sociais como a desigualdade 

socioeconômica, marginalização de determinados indivíduos, adoção de formas autoritárias e 

arbitrárias de repressão estatal mesmo em supostos governos democráticos. Além de não se 

tratar o aspecto da saúde pública envolvendo vícios em tóxicos.   

A insistência em uma política aparentemente fracassada se dá pelo seu sucesso em 

suas funções obscuras, de manutenção da marginalização das classes baixas e eliminação dos 

considerados indesejáveis. 
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