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1 Introdução 

 

Com a quarta maior população carcerária do mundo, o Brasil se torna o país do 

cárcere, atingindo em maioria homens e mulheres que se encontram às margens da sociedade, 

vitimas da pobreza, da exploração, da desigualdade de gênero e racial o que as tornam suscetíveis as 

drogas e vulneráveis a política criminal seletiva que é ineficaz ao combate do tráfico. Quanto às 

espécies de crimes praticados, varia conforme o gênero. A grande maioria dos crimes violentos e/ou 

letais são cometidos por homens. Enquanto que a grande maioria das mulheres está presa por crimes 

não violentos (incluindo, o tráfico de drogas)”, segundo os índices de encarceramento do CNJ O 

INFOPEN (Junho 2014) , mostrando que as vivências socializadoras de gênero interfere 

inclusive nas ações criminosas praticadas. 

Simone de Beauvoir esclarece o sentindo de que o sexo seria condição (biológica), e o 

gênero passa a ser uma condição social. A justificativa do “Nascer para isto”, ou seja: cuidar 

da casa, educar os filhos, cuidar do marido, ser uma esposa e dona de casa exemplar coloca a 

mulher em posições sociais diferentes da do homem, como se, já estivesse predefinida; 

biologicamente ao nascer do sexo feminino a obrigação de realizar trabalhos e ações residuais 

das atividades sociais. Trabalhar, estudar e qualquer outra atividade de contribuição para o 

desenvolvimento social são predestinados aos do sexo e gênero masculino.  

A diferença de gênero é a primeira das divisões sociais a qual se experimenta. Ao 

nascer de uma pessoa, o gênero é seu destino, designado a partir do sexo biológico. Roupas, 

atitudes e, até mesmo, a disposição corporal dos indivíduos não são naturais ou não derivam 

de gostos inscritos na natureza. Nesse mesmo sentido pensa Simone de Beauvoir (1970, p. 9). 

A sexualidade a qual Simone de Beauvoir se refere estabelecida no nascimento 

condicionado pelo registro sexual designa automaticamente papeis diferente ao gênero 

feminino, colocando a mulher na posição de subalternidade quanto ao papel destinado a 

desenvolver o homem dentro da sociedade moderna.  

Ao adentrarmos no que diz respeito à criminalidade, as condições da mulher não é 

diferente, como mostram os dados do CNJ, onde o gênero intitulado Masculino que equivale a 

25% população carcerária de presos por cometimento de crime de tráfico ilícito de 
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entorpecentes e a população carcerária feminina é composta por 63% de presas que cometeu o 

mesmo crime,isso não significa dizer que as mulheres são mais responsáveis ou estão na 

gerência do tráfico de droga no país, pelo contrário, implicam dizer que, a sua condição de 

vulnerabilidade dentro de uma sociedade sexista. Nesse sentido corrobora Raquel Matos/Carla 

Machado em seu artigo Criminalidade feminina e Construção de gênero (2012/ p.34). 

 

2. População carcerária e espectro dos crimes efetivamente punidos no Brasil 

 

A população carcerária feminina se destaca quanto aos crimes praticados por elas, dados do 

INFOPEN 2014, mostram que as mulheres são as mais punidas quanto ao crime de tráfico 

ilícito de entorpecentes:  

 

 

Como podemos observar no gráfico, existe uma discrepante diferença quanto ao 

encarceramento pelo cometimento do crime de trafico e quando relacionamos esse fato com o 

papel social na qual a mulher deve desempenhar, chegamos ao entendimento de que as 

mulheres estão mais suscetíveis ao enquadramento desse ilícito no momento em que elas são 

colocadas na posição de cuidar do lar e dos filhos, pois sendo elas que devem desenvolver tal 

papel, incidem na dificuldade da realização de fuga por exemplo.   

É importante esclarecer o entendimento de que o crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes pode ser cometido por ambos os gêneros sem distinção quanto aptidão, mas o 
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que se deve destacar é o papel social que cada pessoa incorpora ao ser reconhecida como 

alguém pertencente a um gênero. A inclusão das mulheres nas estatísticas de cometimento dos 

ilícitos se dá via auxilio, por meio de uma participação menor, um papel secundário dentro do 

mundo do tráfico, por serem mulheres, o mercado do tráfico investe nos atributos a ela 

depositados visto que a mulher possui características como: fragilidade, passividade, 

confiabilidade, dependência emocional, obediência; tornando assim peças mais eficientes 

quanto ao suporte, transporte e comercialização dos entorpecentes. Por esse motivo muitas 

delas são apreendidas quando estão transportando clandestinamente a droga em locais 

inimagináveis como, por exemplo: dentro da bolsa de crianças, em uma barriga falsa 

simulando uma gravidez, dentro das suas genitálias, etc. Quanto ao serem mais confiáveis, 

dificilmente se essa comercializa para o seu companheiro, ela irá abandoná-lo levando 

consigo o produto ou o dinheiro, pois nesse caso há uma relação de dependência emocional e 

obediência. 

Em Filhas do mundo, encontra-se uma breve citação na qual fica claro como o homem 

observa a mulher socialmente. 

[...] a mulher é criatura delicada de quem o homem sempre espera alguma 
coisa e por quem alimenta uma admiração que o impede de julgá-la com a 
mesma severidade com que julga um varão.[..] Um magistrado não condena 
a mulher com rigor idêntico ao que aplica ao homem. (Cannepa, apud 
Bastos, 1997:59)  
                                                                                                           
                  Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino 2001, p.181) 

 

Cannepa foi um autor que investigou o posicionamento do Judiciário em relação às 

mulheres, publicou relatos raros que mostram a visão da mulher infratora no Rio de Janeiro. 

Seu texto, de 1951, dá exemplo do diferente tratamento então dado ao sexo feminino pela 

Justiça, o que não mais se aplica nos dias atual com embasamento na interpretação dos dados. 

As mulheres passaram a ser punidas com igual rigor que os homens, quanto ao 

encarceramento, sendo que de forma mais seletiva pelo sistema penal.   

Assim como na sociedade moderna, dentro do ambiente criminoso nota-se a tentativa 

de colocar a mulher como um gênero incapaz. Lombroso em Criminal woman, the prostitute, 

and the normal woman (1893), quando realizou a sua analise discursiva referente á mulher 

criminosa se fundamentou justamente nos aspectos de que a mulher ao ser inferior ao homem  

deveria seguir um padrão para poder se encaixar em sua teoria que qualificava a mulher em 

dois grupos: a mulher normal e a prostituta, Lombroso em sua obra define a mulher por 
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exemplo como menos inteligente que o homem, além de que via que a maternidade como 

fator importante da condição de ser mulher para poder realizar essa diferença. 

Carolina Wanderley e Viviane Trindade em seu artigo: PROSTITUTAS E CRIMINOSAS: O 

DISCURSO ACERCA DAS MULHERES DELINQUENTES PARA CESARE LOMBROSO E 

GUGLIELMO FERRERO (1893), demonstra brilhantemente como pensava Lombroso, considerado o 

pai da criminologia positivista,  

Para os autores, as mulheres degeneradas poderiam ser divididas em duas 
grandes categorias: prostitutas e criminosas. A primeira é considerada como 
a forma feminina do crime, e possuem características muito similares ao 
homem criminoso –desejo  sexual,  alcoolismo,  e outras -,  essas  indivíduas 
normalmente  não  cometem  delitos,  ou  quando  o  fazem  são  mais 
brandos –roubos pequenos, chantagem e agressões físicas. Além disso, não 
apresentam grandes perigos a sociedade, segundo os autores (LOMBROSO  
E  FERRERO, 1893, pg.  221) 

. 

Percebe-se no texto segundo Carolina Wanderley e Viviane Trindade que estudo da 

mulher diante da criminologia positivista, se dava dentro dos seus estereótipos dominantes, 

sendo invisível como agressora a “mulher normal” e a “prostituta” como vítima dentro do 

sistema de justiça crimina. Pós-eventos de atuação feminista, na segunda metade da década de 

1970, iniciam-se a desconstrução desse padrão estabelecido a mulher resultando no estudo 

progressivo e adequado da posição da mulher dentro da criminologia.  

                  O fato é que as incursões feministas têm sido essenciais para a desconstrução dos 

estereótipos atribuídos às mulheres, contribuindo na evolução quanto ao estudo adequado na 

criminologia, alem de influenciar diretamente os movimentos emancipatórios feministas 

dentro do espaço social dominado pelo gênero masculino, cresce a igualdade de 

responsabilidade pelas condutas criminosas e é nesse momento que nos deparamos com o 

choque entre a criminologia positivista e a criminologia crítica. 

A criminologia positivista é aquela que é defendida por Cesare Lombroso, Ferri e Garófalo, 

onde se analisa inicialmente os estereótipos atribuídos ao sexo feminino dividindo as 

mulheres em duas categorias, as que se encaixam nos padrões e as que fogem desses. Já a 

Criminologia critica estuda o crime diante da sua relação com a diferença de classes, 

criminologia essa acreditada por Raul Zaffaroni e Michel Foucault. 

A criminologia crítica aparece nesse cenário para questionar o direito penal quanto à 

seletividade praticada, evidenciando que as desigualdades sociais influenciam na conduta 

criminosa.  
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3 Seletividade punitiva no tráfico de drogas 

 

A Sociedade Brasileira vive a égide de uma legislação repressiva, onde a utilização do 

sistema judiciário criminal em seu mais alto nível de punição (a privação de liberdade do 

individuo) se tornou corriqueira diante do descontrole social por parte do Estado, 

apresentando um sistema inchado, desnivelado ao ponto, de não conseguir garantir aos seus 

presos direitos fundamentais básicos do ser humano. Quando colocamos a violação desses 

direitos fundamentais em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, percebemos que 

falta coerência quanto ao nível de punição a essa pratica delituosa, dentro do Direito Penal 

nos temos um princípio que se dá referente à proporcionalidade da pena, que defende 

justamente que seja condizente a pena de cada individuo com o ato delituoso praticado, no 

caso do trafico de drogas a política criminal deve ser voltada para a reeducação do 

considerado criminoso e não para a punição de seu corpo lhe atribuindo o encarceramento, 

deve-se utilizar o direito penal como ultimo caso quando se existe meios alternativos para que 

seja dirimido o problema com os ilícitos, dentro do direito Penal chama-se de Ultima opção, 

idéia essa defendida por uma pequena parte do direito intitulada de minimalista que é contra o 

recurso da prisão como principal instrumento de pena.  

Foi criada a falsa ilusão de que todo problema social venha a ser resolvidos através do direito 

impondo uma disposição legal a fim de coibir a pratica, e no contexto em que vem sendo 

aplicada a lei contra o tráfico, está sendo realizada uma limpeza étnica/social, pois a maior 

parte dos encarcerados pelo crime é a população mais pobre socialmente e negra como mostra 
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os dados do INFOPEN 2014 

   

O gráfico demonstra a distribuição da população privada de liberdade por raça cor ou 

etnia e percebemos quando a população negra a carcerária é superior que a população geral, 

tem mais negros encarcerados do que em liberdade, tendência essa observada tanto na 

população prisional masculina quanto na feminina.   

Segundo os dados da Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça/ 2016 os índices 

Globais demonstram que o assunto mais demandado na esfera da Justiça Estadual criminal  

com índice de 1,15% totalizando o número de 487.366 processos, foram os dos crimes 

previstos na Legislação Extravagante/Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas. 

                                                                                                  

Justiça em Números/ 2016, p.167              

 

       Quando o assunto é relacionado ao sexo/gênero feminino os dados são ainda mais 

impactantes, das mulheres encarceradas (65%) é pelo crime da lei de drogas; revelando que a 

maioria das mulheres presas no país (68%) é negra, enquanto 31% são brancas e 1%, amarela. 

No Acre, 100% das detentas eram negras em junho de 2014, O segundo estado com o maior 

percentual é o Ceará, com 94%, seguido da Bahia, com 92% de presas negras. segundo dados 

do INFOPEN Mulheres/2011.  
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Isso revela a seletividade do sistema penal Brasileiro, Segundo Loïc Wacquant em sua 

obra Punir os Pobres as prisões possuem um determinado fim que para ele nasceu com o intuito de 

disciplinar e hoje serve apenas para promover mais exclusão social. 

 

As prisões do século XVIII e XIX foram projetadas como fábricas de 
disciplina, hoje são planejadas como fábricas de ex-clusão. (Loïc Wacquant, 
2001, p. 08) 

 

A seletividade começa dentro do próprio judiciário, quando a estrutura familiar 

influencia a medida judicial, pois as adolescentes que possuem uma estabilidade familiar ou 

financeira são devolvidas mais facilmente ao seu seio familiar, do que as demais infratoras 

que possuem uma família desestruturada e de baixa renda. (Simone Gonçalves de Assis e Patrícia 

Constantino 2001, p.182).  
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O sistema prisional acompanha o pensamento da sociedade que por hora é machista e 

patriarcal onde são consideradas criminosas apenas mulheres que estão às margens do que é 

socialmente padronizado, as consideradas sexualmente desviadas, as mulheres de baixa renda, 

que possuem um seio familiar desestruturado, ou que até mesmo são separadas ou mães 

solteiras. 

Antes, a mulher desviada que era categorizada pela criminologia positivista como 

criminosa passa a ter hoje ao que tudo indica os dados um crime predefinido para a sua 

condição quando subsidiária das condutas residuais do homem, com ênfase na marginalização 

das mulheres negras e multiétinicas; sendo essas punidas e discriminadas duas vezes uma vez 

que a sociedade moderna ainda seja racista, machista e misógina. 

Iniciamos o século XXI consciente de que o Brasil ainda continuava em uma escala de 

desenvolvimento de conscientização de que nenhuma raça é superior a outra e que a 

desigualdade social começa a partir do momento que se diferencia a cor da pele. Em 2010 o 

Censo Demográfico, mostrou que a população negra ainda sofria com a desigualdade racial, o 

Censo registrou a grande diferença que existia no acesso a educação de níveis de ensino pela 

população negra, onde, entre pessoas de 15 a 24 anos, apenas 12,8% eram pretos e 13,4% 

pardos ao nível de que 31,1% dos estudantes eram brancos; O analista socioeconômico do 

IBGE, Jefferson Mariano afirma segundo os dados que existe uma real mudança no cenário 

cultural implicando a inclusão da população negra na sociedade, mas que “O Brasil ainda é 

racista e discriminatório quando se trata de inclusão educacional.” 

Dados do INFOPEN/2014, mostra que entre 2000 e 2014, a taxa de 

aprisionamentoaumentou119%, sendo que 41% das pessoas estavam privadas de sua 

liberdade sem nem mesmo declarada sua condenação, ou seja, estão presos provisoriamente 

ainda não foram declarados culpados. É preocupante que a distribuição da população 

carcerária seja em sua maior parte por negros, alcançando 67%, enquanto comparação de 31% 

para brancos – dados que englobam tanto o sexo masculino como o sexo feminino. Isso não 

implica dizer que as pessoas negras cometam mais crimes que as pessoas brancas, mas sim 

que categoricamente são mais punidas. 

Em contraponto aos dados apresentados acima, o INFOPEN ainda revela que o grau 

de escolaridade da população carcerária é demasiadamente baixo, de modo que apenas 12% 

completaram o ensino médio, enquanto 53% não chegaram nem a concluir, ou seja, 65% dos 
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presos não conseguiram nem sequer chegar a um ensino superior. Entre as mulheres presas, 

essa proporção ainda sobre em 14%.  

 

 

Com base no gráfico podemos analisar a fundo o perfil da pessoa encarcerada no Brasil, são 

punidos em sua grande maioria aqueles que não conseguiram efetivamente o acesso a 

educação. 

 

Conclusão  

 

A questão racial no Brasil e a desigualdade de gênero vai muito além do sistema 

prisional, sendo ele seu último nível de punição, a marginalização da cultura negra contribui 

significativamente para os resultados apresentados, as pessoas negras no Brasil estão 

associados a um padrão de comportamento, assim como ocorre com as mulheres. O direito 

penal dentro de uma sociedade fundamentalmente capitalista se torna um aparelho de 

manutenção, que de forma repressiva, vem mantendo a desigualdade de classes, propagando 

ainda mais o aumento da desigualdade e por resultado a violência. O Estado está conseguindo 
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manter o funcionamento dessa estrutura, garantindo a produção capitalista que vêm a fazer 

um controle social, categorizando em classes os níveis sociais, expondo, a máquina judiciária, 

exclusivamente aos que a ela são vulneráveis. 
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