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RESUMO 
 
O surgimento do termo gênero e sua incorporação como 
categoria de análise tornou-se essencial para promover a 
consciência social sobre os sistemas de dominações inerentes 
à sociedade patriarcal. O encarceramento de mulheres 
encontra-se em constante crescimento e diversos fatores têm 
contribuído para a construção desse cenário como; maior 
inserção da mulher no mercado de trabalho e na vida social, 
mudanças nas configurações familiares e nas relações de 
gênero. Ao ocuparem espaços, antes designados como 
masculinos, mulheres também passam a se firmar no mundo 
do crime, seja em posições subalternas ou de liderança. 
 
Palavras-chave: Gênero. Criminologia. Mulheres     
encarceradas.  
 
ABSTRACT 
 
The emergence of the term gender and its incorporation as a 
category of analysis has become essential to promote social 
awareness of domination systems inherent in the patriarchal 
society. The imprisonment of women is constantly growing and 
several factors have contributed to the construction of this 
scenario as; greater inclusion of women in the labor market and 
social life, changes in family structures and gender relations. 
Addressing spaces before designated as male, women also get 
to enter into the world of crime, either in subordinate positions 
or leadership. 
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I- INTRODUÇÃO 

Considerando que os estudos de gênero têm contribuído consideravelmente para a 

construção de conhecimento em Serviço Social, o presente trabalho visa investigar uma 

temática ainda pouco debatida no âmbito acadêmico: a mulher como autora de crimes. A 

notoriedade desse assunto na literatura em geral tem se mostrado insuficiente para a 

compreensão da complexidade desta problemática. Frinhani (2005) alega que no Brasil 

poucos são os estudos que tratam da criminalidade feminina em relação à criminalidade em 

geral. Consequentemente, os dados são escassos e pouco reveladores da real dimensão 

deste fenômeno social. 

Nos últimos anos, o aumento considerável do número de mulheres aprisionadas ou 

acusadas de envolvimento com a criminalidade tem despertado a atenção de 

pesquisadores. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Penitenciárias – 

Infopen3, o índice de criminalidade feminina teve um aumento de 246% contra 130% em 

comparação com os homens em apenas doze anos. Atualmente existem 34.0582 mulheres 

encarceradas no Brasil, o que representa cerca de 7% do total da população penitenciária 

brasileira.  

O encarceramento de mulheres encontra-se em constante crescimento e diversos 

fatores têm contribuído para a construção desse cenário como; maior inserção da mulher no 

mercado de trabalho e na vida social, mudanças nas configurações familiares e nas 

relações de gênero. Ao ocuparem espaços, antes designados como masculinos, mulheres 

também passam a se firmar no mundo do crime, seja em posições subalternas ou de 

liderança.  

Orientado pelo Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993, o Serviço 

Social deve optar por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Adotando 

esses princípios fundamentais, nossa pesquisa pretende utilizar-se de uma visão crítica, 

reflexiva e ético-política, para compreender o modo como as relações de gênero estão 

engendradas na sociedade, e, consequentemente, na criminalidade. 

 

2- DESENVOLVIMENTO 

                                                           
3
 O Infopen refere-se a um Programa de coleta de dados do Sistema Penitenciário no Brasil, alimentado pelos 

órgãos de administração penitenciária, possibilitando a criação de bancos de dados federal e estaduais sobre 
estabelecimentos penais e populações penitenciárias. 



 

 

 
                  

 

A palavra criminologia origina-se do latim crimino que significa crime e do 

grego logos, que significa tratado ou estudo. Segundo Andrade (2011, p. 152), pode-se 

considerar relativo o conceito de crime, uma vez que adquire diferentes características em 

culturas, épocas e locais diversos. Não existe uma realidade ontológica do crime, aquilo que 

é considerado crime em determinada sociedade não é na outra.  

A criminologia surgiu entre o fim do século XIX, e início do século XX, e obteve maior 

visibilidade no âmbito jurídico através de Cesare Lombroso, professor, médico, político e 

fundador da antropologia criminal. Lombroso foi a principal referência teórica da Escola 

Positivista, nela estudava-se o fenômeno criminal, a vítima e os determinantes endógenos e 

exógenos do crime. Ou seja, buscava-se entender como e quais os fatores que levariam o 

indivíduo a se tornar criminoso. Para esta escola, o sujeito criminoso era encarado como 

possuidor de características bio-psicológicas clínicas inerentes que os determinariam como 

pessoas propensas ao crime.  

Lombroso também considerava em sua análise da criminalidade, o caráter primitivo 

do cometimento de crimes, através de um reducionismo biológico e psicológico, que 

avaliava o criminoso através das suas características atávicas4, e, a partir desta análise, 

determinava a propensão do autor do crime ser um criminoso nato (FERNANDES, 2010 p. 

35). Esta concepção era extremamente favorável ao Estado, pois justificava os seus atos de 

controle e as contradições presentes na sociedade, condenando aqueles que se rebelavam 

contra a ordem como portadores de uma patologia social. Ainda segundo os autores, a 

Escola Positivista difundia que as mulheres que cometiam crimes fugiam à regra da sua 

“natureza”, sendo assim, possuidoras de um organismo mais masculinizado do que as 

outras mulheres consideradas “normais”, pois acreditava-se numa “essência” masculina e 

feminina como fator que justificasse a diferença entre elas.  

Faria (2010), ao analisar o livro escrito por Lombroso, The Female Offender 

publicado em Nova York em 1895, destaca a classificação da mulher criminosa em: 

criminosas natas, criminosas ocasionais, ofensoras histéricas, criminosas de paixão, 

suicidas, mulheres criminosas lunáticas, epilépticas e moralmente insanas. Observa-se as 

atribuições categóricas com que ele caracterizava as mulheres, estabelecia justificativas em 

relação aos crimes das “desvirtuadas”, classificação que o mesmo não elencava para os 

homens. 

                                                           
4
 Em sua teoria da criminalidade, Lombroso inter-relaciona o atavismo, à loucura moral e à epilepsia: 

o criminoso nato é um ser inferior, que necessita de uma inserção no mundo dos valores. 



 

 

 
                  

Referente às mulheres prostitutas, Caleiro (2002), discorre que eram vistas como 

uma grande ameaça social, porque disseminava um modelo de liberdade e sexualidade que 

deveriam ser eliminados para evitar a repetição por outras mulheres. Essa preocupação 

com a ordem, no que tangia às mulheres, seria exercida muito mais por instituições como a 

família e a escola que promoviam a interiorização da ideologia masculina dominante, do que 

pelo aparelho policial.  

A questão da criminalidade feminina era tão ligada à prostituição que 
durante a virada do século XIX para o XX, o controle penal era voltado com 
muito mais ênfase para esse grupo de mulheres, restando para as demais o 
controle social e familiar (CALEIRO, 2002, pag. 33). 

Até meados do século XX, os estudos sobre a presença da mulher no crime se 

reduziam sob uma perspectiva preponderantemente masculina. Essa omissão ocasionou 

certa lacuna no campo da criminologia que só teve visibilidade com a emergência das 

perspectivas feministas nas décadas de 1960 e 1970, foi quando então a mulher passou a 

ser trazida para o centro de inúmeros debates transferindo o foco das questões biológicas e 

psicológicas para argumentos que envolvem os fatores sociais que influenciam, ou, 

determinam a transgressão.  

O contexto vivenciado pelo movimento feminista no mundo, na década de 1970, 

proporciona o surgimento de uma criminologia feminista crítica às concepções 

criminológicas tradicionais. Nas décadas de 1980 e 1990, o foco dessa criminologia passa a 

compreender a existência de consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 

diferentes eixos de subordinação. Nessa ideia está contida a interseccionalidade, concepção 

que reconhece que sistemas de poder, tais como raça, classe e gênero não atuam sozinhos 

e sim, encontram-se inter-relacionados (CRENSHAW, 2002; RIBEIRO, Luciana, 2012). 

Atualmente existem múltiplas perspectivas quem envolvem a discussão e o estudo 

sobre as fontes das desigualdades de gênero e opressão das mulheres. Luciana Ribeiro 

(2012, p. 14) ao citar Amanda Burguess-Proctor (2006), comenta a respeito de cinco 

principais perspectivas feministas criminológicas desenvolvidas até o momento, para a 

análise e discussão de questões referentes à mulheres e criminalidade.  

Para Proctor (2006), o feminismo liberal aponta a socialização dos papéis de gênero 

como a principal fonte de opressão das mulheres e enfatizam a luta pela igualdade política, 

social, legal e econômica entre homens e mulheres, vendo a criminalidade como mais uma 

função de socialização dos papéis de gênero, ou seja, justifica-se uma menor taxa de 



 

 

 
                  

mulheres atuando na prática ilícita comparadas aos homens porque o contexto social 

vivenciado por elas lhes proporcionaram poucas oportunidades de participação nos desvios.  

No feminismo radical o patriarcado, ou a dominação masculina, é identificado como a 

causa da opressão das mulheres. Dentro da criminologia, as feministas radicais, muitas 

vezes, se concentram em estudos de crimes praticados contra as mulheres, tais como: a 

violência doméstica, o estupro e o assédio sexual.  

Já o feminismo marxista atribui a opressão das mulheres ao seu status de classe 

subordinada no interior das sociedades capitalistas. Deste modo, as relações sociais que 

estão engendradas nesse modo de produção, de classe e de gênero, colocam as mulheres 

em desvantagem porque elas ocupam o espaço da classe trabalhadora em detrimento à 

classe dominante. As feministas marxistas acreditam que a situação econômica pode 

obrigar as mulheres a cometerem crimes, como meio de sobrevivência.  

Combinando perspectivas radicais e marxistas o feminismo socialista entende que as 

opressões e desigualdades sofridas pelas mulheres são baseadas na divisão de classes. 

Inseridas na criminologia, as feministas socialistas analisam as causas da criminalidade no 

contexto da interação dos sistemas de gênero e classe baseado nas relações de poder. 

Fazendo parte de um debate ainda mais contemporâneo, o feminismo pós-moderno 

se afasta das outras perspectivas feministas, questionando a existência de uma verdade 

única para explicar a opressão sofrida pelas mulheres. Dentro da criminologia, as feministas 

pós-modernas interrogam a construção social de conceitos fechados como “crime”, “justiça” 

e “desvio”, desafiando conceitos tidos como verdades criminológicas. 

Apesar das transformações econômicas e sociais sofridas no decorrer do século XX 

e os atuais debates sobre o tema, para realizar a análise da criminalidade feminina é preciso 

apreender do mesmo modo, as discussões que envolvem raça e classe à perspectiva de 

gênero. Dessa maneira, utilizar o conceito de interseccionalidade irá proporcionar uma 

compreensão teórica de gênero, de modo articulado com outras desigualdades sociais. 

De acordo com Campos (2014), o desenvolvimento da categoria gênero revolucionou 

as análises feministas que, aplicadas à criminologia, questionaram os pressupostos 

androcêntricos da disciplina, construindo um novo paradigma teórico que foi capaz de 

analisar a criminalidade dentro da atual configuração dos espaços políticos e sociais 

ocupados pelas mulheres na contemporaneidade. 



 

 

 
                  

A partir dessa mudança de paradigma, a teoria feminista criminológica passou a 

problematizar o termo mulher como uma categoria unificada, reconhecendo que as 

experiências das mulheres são em parte construídas por discursos legais e criminológicos. 

Com isso, os novos estudos revisitam as relações entre sexo e gênero, refletindo sobre os 

pontos fortes e limites da construção feminista. 

Apesar das controvérsias que envolvem os estudos de gênero na criminologia, ainda 

existem poucas críticas elaboradas referentes às mulheres negras, lésbicas e do chamado 

“terceiro mundo”. Segundo Campos (2014, p.3), a ausência de profundidade nesses estudos 

desencadeou insatisfações no feminismo negro, que criticou o fato dos estudos tomarem as 

mulheres brancas como paradigma. Da mesma forma, as mulheres lésbicas 

problematizaram a heteronormatividade e as mulheres do “terceiro mundo” não se 

enxergavam nos estudos feministas.  

Partindo dessa perspectiva, Campos (2014) analisou as possibilidades teóricas 

dessas novas abordagens criminológicas no tocante a realidade brasileira e latino-

americana. Para a autora, uma análise criminológica negra e multiétnica possibilitaria 

confrontar a violência e a atuação do sistema penal sobre as mulheres negras, em suas 

diversas realidades, incorporando o paradigma racial, de gênero e de classe nos estudos 

feministas em criminologia.  

No Brasil, especificamente após o período da ditadura militar, o feminismo se inseriu 

em um contexto social de luta pela justiça social, democracia, contenção da violência 

estatal, afirmação de direitos, e pelo fim dos padrões de “normalidade” que asseguravam a 

dominação masculina. Na atualidade, século XXI, os diversos movimentos feministas lutam 

por mudanças na sociedade brasileira, entre essas demandas, está o desenvolvimento da 

criminologia para que esta venha a contribuir com a trajetória de luta feminista pelo controle 

da violência estatal e interpessoal (CAMPOS, 2014). 

O sistema prisional brasileiro é composto por mulheres negras e pobres que estão 

submetidas a múltiplas violências decorrentes das situações de vulnerabilidade a que estão 

expostas. A existência de um sistema completamente desigual, em que a mulher foi e ainda 

é inferiorizada, dificulta a compreensão da dinâmica da criminalidade e do contexto 

econômico e social em que estão inseridas.  

De acordo com Gelsthorpe (2002) não há um feminismo, mas vários feminismos, que 

de forma distinta contracenam com os estudos criminológicos. No entanto, admitir um ponto 

de vista feminista para a compreensão das particularidades do crime, requer a 



 

 

 
                  

ultrapassagem das problemáticas referentes às metodologias tradicionais associadas à 

criminologia. 

Diante do exposto, é importante considerar que a criminologia se configura como 

uma perspectiva, dentre muitas outras que permeiam o debate feminista, mas que não deve 

ser analisada isoladamente. Ou seja, a compreensão dos fatores sociais, econômicos e 

culturais que envolvem a inserção da mulher na criminalidade deve ser indissociável do 

debate de gênero, raça e classe social. 

Ao tratar do trabalho das mulheres no Brasil, Maria Rosa Lombardi (2009) discorre 

sobre a persistência das desigualdades de gênero no mercado de trabalho, e faz uma 

análise do fenômeno da sua feminização, considerando que a participação massiva de 

mulheres é uma conquista recente, do século XX. A autora observa algumas tendências de 

análise que contribuirão para o entendimento das transformações que ocorreram no 

processo de divisão sexual do trabalho. 

Dentre as principais tendências estão: a persistência do crescimento da atividade 

feminina no mercado trabalho, fenômeno que se acentuou nas três últimas décadas do 

século XX e que tem continuado na primeira década do século XXI; as transformações 

demográficas que se consolidaram na população brasileira, com reflexos importantes sobre 

o perfil da força de trabalho feminina. Como por exemplo, a queda nas taxas de 

fecundidade, a redução do tamanho das famílias e o aumento de mulheres como principais 

provedoras do domicílio; a persistência da desigualdade nas posições em que as mulheres 

se inserem no mercado de trabalho. Em comparação aos homens, permanece a maior 

concentração de mulheres em posições precárias e vulneráveis no mercado de trabalho; e, 

por fim, apesar da participação crescente da mulher no mercado de trabalho, ela continua 

como principal responsável pelo cuidado com os filhos, a casa, e a família (LOMBARDI, 

Maria Rosa, p.35).  

Lombardi (2009), ao citar Maruani (2008), observa que essas tendências são 

observadas no Brasil, e em outros países desenvolvidos, e estão inseridas no processo de 

globalização da economia e de flexibilização do trabalho vivenciados por todo globo. O que 

desencadeia uma polarização das trabalhadoras em dois grupos diferentes: o das 

profissionais escolarizadas, inseridas numa gama de profissões e uma massa de mulheres 

pobres, submetidas a condições menos favoráveis de trabalho e com menores 

remunerações.  



 

 

 
                  

Parafraseando com a abordagem acima, o estudo de Soares e Ilgenfritz (2002), 

demonstra que a inserção econômica de grande parte das mulheres ainda é subalterna; os 

avanços das mulheres no mundo do trabalho ainda não foram suficientes para superar o 

fato de a participação econômica da maioria se dar pela via de desemprego ou da inscrição 

em atividades precárias, irregulares e mal remuneradas. 

Portanto, na conjuntura atual de reestruturação produtiva5 do capitalismo, a crise do 

trabalho assalariado, tem mantido o desemprego em um grau bastante elevado o que vem a 

ocasionar uma ampliação de empregos sem carteira assinada, de trabalhadores por conta 

própria e sem a devida proteção legal. De acordo com Araújo & Durães (2012, p.90): 

O que existe no movimento de reestruturação capitalista, é a criação, a 
recriação e a ampliação de relações e formas de trabalho totalmente 
díspares e distintas da relação assalariada padrão - com carteira assinada e 
tempo determinado. Recria-se o trabalho em domicílio, o trabalho 
temporário organizado por meio de firmas locadoras da força de trabalho, 
ampliam-se diferentes formas de relação trabalhista, inclusive com a 
reintrodução do trabalho por conta própria como uma forma de 
assalariamento disfarçado. 

Devido a esta crise de mão-de-obra assalariada, aumenta-se o número de 

“trabalhos” ou “bicos” que se configuram como alternativas à ausência de renda e estão 

inseridos no campo da informalidade. São jovens e mulheres que ingressam no mercado de 

trabalho pela primeira vez e encontram dificuldades para se integrar ao trabalho formal, 

assalariado, devido à baixa qualificação e falta de oportunidades de emprego.  

Araújo & Durães (2012, p.94) afirmam que para alguns autores, como Druck e 

Amaral (2004, p.215), a informalidade deve ter seu sentido ampliado para abarcar tanto as 

atividades ilegais quanto as atividades produtivas e de serviços não capitalistas. É dentro da 

perspectiva de “trabalho ilegal” que muitas mulheres se inserem na criminalidade em busca 

de melhores condições de vida e como um meio para se sustentar, sustentar seus filhos e 

família. 

Considerando que atualmente o tráfico de drogas é o crime mais cometido por 

mulheres, pode-se compreender que a problemática das drogas se configura como um 

fenômeno que envolve a produção, comércio e consumo de substâncias psicoativas, sejam 

elas classificadas como legais ou ilegais e as mulheres cada vez mais tem protagonizado 

este fenômeno (NERI, 2011). Realidade constatada pelo documento Mulheres Presas – 

                                                           
5
 Caracteriza-se por reestruturação produtiva a desregulamentação dos direitos do trabalho e dos direitos sócio-

políticos já conquistados, em resposta à crise do capital. 



 

 

 
                  

Dados Gerais, do ano de 2012, que aponta que 60% das mulheres no Brasil são presas por 

envolvimento no tráfico de drogas. 

A participação feminina de forma direta ou indireta no uso, posse, tráfico e 
distribuição de drogas têm levado ao aumento do número de mulheres 
presas, nas últimas décadas, seja na função de agentes ou de cúmplices da 
criminalidade, geralmente como modo de vida alternativo de obtenção de 
recursos financeiros em contextos sociais desfavorecidos, essencialmente 
para manutenção da família (MOREIRA, 2012). 

Apesar de a pobreza ser encarada por grande parte dos pesquisadores como 

principal determinante para o cometimento de crimes por mulheres, o envolvimento afetivo, 

emocional e a dependência psicológica em relação ao parceiro criminoso também são 

fatores relevantes para a entrada de mulheres no crime. Muitas mulheres condicionadas 

pela herança patriarcal, ainda presente nas relações familiares, acreditam que devem 

obedecer e serem fiéis a vontade dos seus companheiros. Comportamento que pode ser 

observado no fato de muitas mulheres serem presas no momento em que tentam entrar nos 

presídios masculinos portando substâncias psicoativas ou por esconder a droga com intuito 

de proteger seus companheiros. 

Gradualmente, os noticiários têm apresentado crimes cometidos por mulheres que 

não estão associados ao sexo masculino, e possuem menor ligação entre os sentimentos de 

amor e ciúme. Estes se expressam, também, como uma prática consciente, uma escolha 

tomada livremente, entre a existência de outras opções de sobrevivência. Decisão esta que 

tem acarretado a presença de mulheres de classe média e com alto nível de escolaridade 

exercendo práticas criminosas. Fato que vem intrigando as autoridades e ganhando espaço 

na mídia. 

Nessa perspectiva, Luciana Ribeiro (2012, p.119), em sua tese de doutorado “Crime 

é Coisa de Mulher” afirma que os sinais de reconhecimento que as mulheres em posição de 

liderança demonstram estar buscando não são os mesmos dos homens, o que vem a 

romper com as concepções de que existe uma “masculinização dos atos criminosos e da 

sua necessidade de reconhecimento social e viril natural e biologicamente definidos como 

masculinos e que gira em torno de uma mítica guerra dos sexos”. 

A partir dessa afirmação, pode-se compreender que ao realizar crimes tidos como 

masculinos e caracterizados pelo uso da violência como: a prática de roubos e furtos, 

comando do tráfico de drogas, sequestros, torturas e assassinatos, essas mulheres, agem 

não com o intuito de equiparar-se aos homens, e sim, ocupam esse espaço a partir de uma 

decisão e através de suas próprias construções sociais.  



 

 

 
                  

Para essas mulheres, além da busca de se afirmarem no mundo da criminalidade, 

assumindo uma posição de destaque dentro do contexto social em que estão inseridas, 

veem na atividade criminosa um negócio extremamente rentável que proporciona autonomia 

financeira e social. Nesse cenário, as atividades ilegais praticadas por esse grupo específico 

de mulheres são vivenciadas como possibilidades de trabalho produtivo que lhes fornecem 

prazer pessoal, reconhecimento e poder de consumo. 

Observa-se que os aspectos que justificam a criminalidade feminina se mostram 

dinâmicos, marcados pela multicausalidade. Concordamos com Zaluar (1996) ao afirmar 

que o fenômeno da criminalidade não deve ser explicado linearmente numa relação de 

causa e efeito, mas a partir de um grupo de fatores que gera um conjunto de dispositivos 

com uma cadeia de efeitos entrecruzados. Ou seja, é importante conceber a existência de 

uma interação entre diferentes indicadores de desigualdades, sejam nas relações sociais, 

raciais, de classe ou de gênero. 

Conclui-se que, apesar da literatura apresentar predominantemente os crimes 

femininos associados ao baixo nível de escolarização, à condição de pobreza, ação sob 

influência dos seus companheiros e familiares, dentre outros aspectos, compreendemos que 

as motivações das mulheres para praticarem crimes não se encerram nas privações 

socioeconômicas, tampouco está vinculada automaticamente à pobreza ou influência de 

terceiros, e sim, estão inter-relacionadas entre um heterogêneo eixo de subordinações. 

 

3- CONCLUSÕES 

Constatamos através deste trabalho a inexistência de um único aspecto que 

explicasse a criminalidade feminina. E sim, a existência de uma multicausalidade a qual não 

pode ser explicada esperando uma linearidade entre os fatores envolvidos. A existência de 

uma ordem societária completamente desigual, em que a mulher foi e ainda é inferiorizada, 

dificulta a compreensão da dinâmica da criminalidade em sua complexidade. Dessa forma, 

não é a condição biológica de ser mulher que produz diferenciações essenciais em relação 

ao crime, porém, antes, são as condições sociais a que estão submetidas às mulheres que 

geram essas diferenciações (PERRUCI, 1983, p. 16). 

Foi possível observar que o tráfico de drogas tem sido o crime mais cometido por 

mulheres. Apesar de existirem as que ocupam posições altas no tráfico, grande parte 

compõe a parte mais precarizada desta hierarquia. Percebemos que o tráfico de drogas, 



 

 

 
                  

estando configurado como um trabalho, reproduz as desigualdades de gênero e de divisão 

sexual do trabalho presente na sociedade patriarcal.  A repressão a esta atividade de modo 

arbitrário e intransigente tem ocasionado o inchaço das unidades prisionais, tanto femininas, 

quanto masculinas.  

Levando em consideração um país como o Brasil em que as riquezas produzidas 

socialmente, assim como a informação e o poderio da produção midiática, continuam 

concentradas nas mãos de minorias, devemos estar atentos às aparências das demandas 

subjacentes difundidas pelos meios de comunicações, procurando sempre fazer uso de 

mediações como instrumento reflexivo e crítico para melhor compreensão dos fatos.  
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