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Resumo: Como um percurso para problematizar a trama de componentes que, historicamente, interpelam 
a população e articulam perspectivas de gênero, esta pesquisa objetivou analisar as maneiras como 
mulheres tidas como criminosas foram enunciadas na mídia impressa e digital brasileira. Os mapas 
desenhados apontaram para composições de linhas que operaram na produção de imagens normatizadas 
de mulheres no crime, articuladas a noções naturalizantes, morais e/ou judiciais. Entretanto, considera-se 
que a visibilidade dessas performatividades também implicou efeitos disruptores na população. Concluiu-
se que a mídia está conectada a campos vivos e tensionados de forças, onde premissas inteligíveis e 
ininteligíveis de gênero se produzem em guerra.  
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Abstract: As a way to problematize the weft of components that historically interpellate the population and 
articulate gender perspectives, this research aimed at analyzing the ways in which women regarded as 
criminals have been denoted in the Brazilian print and digital media. The maps pointed to line compositions 
that have produced images of normalized women in crime, articulated around naturalizing, moral and/or 
legal concepts. However, we consider that the visibility of these performativities also implied disrupting 
effects on the population. We conclude that the press connects to living and tensioned fields, where 
intelligible and unintelligible gender assumptions are at war.  
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1) INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, notícias sobre mulheres transgressoras a regras sociais foram, muitas vezes, 

recebidas com estranhamento, receio e pesar. Posicionadas como bruxas, selvagens, degeneradas ou 

vítimas, as mulheres que apresentavam discursos, práticas e aparências dissonantes à ordem moral e 

política vigente foram traduzidas como sobrenaturais, anormais, ilegais e/ou vítimas.  

Como um caminho para problematizar a trama de componentes subjetivos que, historicamente, 

interpelam as trajetórias de vida dessas mulheres, buscou-se analisar, de modo mais específico, as 

associações que circulam no Brasil em torno da figura da criminosa. Crimes investigados, julgados e/ou 

supostamente cometidos por mulheres são apresentados em textos científicos, jurídicos, religiosos, 

artísticos e midiáticos. Tais atos são usualmente relatados como expressões de pessoas desequilibradas, 

apaixonadas, desesperadas, promíscuas, frívolas, entre outras expressões que operam na produção de 

uma correlação entre criminalidade feminina e desvio.  

Na tentativa de cartografar as reverberações destas prerrogativas na atualidade, procurou-se 

analisar enunciados presentes nas maneiras como mulheres criminosas são descritas e retratadas em 

notícias veiculadas em jornais, revistas e sites no Brasil. O viés que fundamenta esta análise parte do 

pressuposto de que as variadas formas como as pessoas se constituem estão, necessariamente, 

relacionadas a um conjunto de “verdades” que impregna sutilmente o nosso cotidiano, articuladas a 
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sistemas políticos e culturais. Nesse sentido, esta pesquisa encontrou aporte em autores que criticam 

noções identitárias de sexualidade e de gênero, que pretendem representar homens e mulheres como 

sujeitos universais e imutáveis. Em seu lugar, tais autores problematizam o processo plural, heterogêneo e 

contingente de como as configurações de gênero se produzem (HARAWAY, 1995; BUTLER, 1998), assim 

como se verifica a seguir. 

 

2) DESENVOLVIMENTO 

  No século XXI, o surgimento de novos elementos tecnológicos, imagéticos e políticos tem 

impactado sobremaneira o cotidiano da população e produzido novas paisagens subjetivas no cenário 

social. A velocidade das mudanças que se articulam na atualidade, contudo, supera muitas vezes nossa 

capacidade de compreensão, pois faz circular composições existenciais que dão novos contornos às 

maneiras como homens e mulheres experimentam a vida.  

  Ao problematizar notícias publicadas nos jornais Folha de São Paulo, O Estado de São 

Paulo, Jornal do Brasil e O Globo, bem como na revista Veja e em diferentes sites policiais sobre crimes 

cometidos por mulheres desde o ano 2000, algumas “pistas” foram se delineando como possíveis para a 

construção de um breve desenho parcial sobre o contemporâneo.   

  Na análise do material obtido notou-se a recorrência de três linhas que operaram na 

produção de determinadas normas e enunciados hegemônicos relacionados às supostas criminosas e que 

buscaram “explicar” o envolvimento delas nessa conjuntura, a saber: a linha da naturalização, 

materializada em torno dos pressupostos de normalidade e de anormalidade, a linha da moralização, 

edificada em torno de premissas de sensatez, decência e de impudor e a linha da judicialização, que se 

desenha em torno de premissas de adequação ou inadequação às normas sociais e aos valores e leis 

vigentes. As conexões entre essas linhas, bem como entre tantas outras visíveis e invisíveis, fez circular 

determinadas imagens de criminosas no Brasil, figuras high tech midiaticamente produzidas que habitam 

fronteiras onde perspectivas de gênero se edificam e se desmancham.   

  Notaram-se, primeiramente, diferenças em notícias publicadas a partir do ano de 2006, no 

que se refere ao aumento de mulheres criminosas, bem como de novas performatividades delas nessa 

conjuntura. Essas constatações se pautaram por informações que circulam nos últimos anos em jornais, 

revistas e sites e que, com surpresa, noticiaram o trânsito de mulheres na criminalidade, como explicita o 

título de matéria a seguir: “Um espanto: em cinco anos, aumentou mais de 400% o número de crimes 

cometidos por mulheres” (GANGUE, 2012). O “espanto” quanto ao aumento de mulheres na criminalidade 

encontra suporte na premissa de que mundo do crime não se apresenta como lugar “natural” de mulheres.  

  Houve também notícias que anunciaram a participação de mulheres como líderes em crimes 

considerados até há pouco tempo (e, em grande medida, ainda o são) como de homens, como latrocínios, 

assaltos, sequestros, especulação imobiliária e tráfico de drogas, como anunciam os trechos de matérias 

em destaque: “As quatro prostitutas, presas em Ribeirão Bonito, são acusadas de latrocínio, roubo seguido 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/um-espanto-em-cinco-anos-aumentou-mais-de-400-o-numero-de-crimes-praticados-por-mulheres/
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/um-espanto-em-cinco-anos-aumentou-mais-de-400-o-numero-de-crimes-praticados-por-mulheres/
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de morte, formação de quadrilha, cárcere privado e tortura” (SANTOS, 2009) e “Mãe e filha são acusadas 

de chefiar tráfico” (MÃE, 2009).  

  Assim, questiona-se as condições que, na atualidade, têm possibilitado às mulheres 

experimentarem novas possibilidades de vida, pois a visibilidade de diferentes performatividades de 

mulheres no crime acontece em concomitância à evidência de maior participação delas, inclusive em 

cargos de chefia, no âmbito profissional (TAVARES, 2011). Nas últimas décadas, uma série de mudanças, 

tais como o aumento da competitividade no mercado de trabalho, o avanço no campo dos estudos de 

gênero, as inovações tecnológicas, entre outros elementos, vem contribuindo para desestabilizar limites 

reguladores definidos na vida em sociedade, como os binarismos edificados nas fronteiras entre 

masculino/feminino, ativo/passivo e público/privado.  

  As formas atuais de controle operam múltiplas conexões na vida em sociedade, que se 

ramificam em discursos e performatividades conservadoras e resistentes às normativas sociais. Entre os 

múltiplos efeitos dessas composições, destaca-se a evidência de certo borramento das fronteiras 

tradicionais de gênero, o que tem possibilitado diferentes experimentações de homens e mulheres na 

conjuntura social.  

  Entre essas novas paisagens circulam mecanismos de controle fluidos, ondulatórios, 

dispersivos, descontínuos e ilimitados, que se disseminam na população por meio de diferentes caminhos, 

como, por exemplo, as tecnologias audiovisuais (televisores, computadores, internet, celulares, mídia). 

Como “coleiras eletrônicas” (DELEUZE, 1992, p. 229), esses aparatos tecnológicos estão cada vez mais 

presentes na vida em sociedade, sendo que o processo de interação com esses mecanismos faz circular 

enunciados que implicam a (re)produção e impressão de formas capitalísticas de existência.  

  Em consonância com a importância atribuída aos impactos das tecnologias audiovisuais na 

produção de certos modos de vida, Pelbart (2000) analisa a ascensão da mídia e da indústria da 

propaganda na atualidade e a potência desses aparatos em impregnar as esferas culturais e subjetivas. 

Como efeito dessas conexões, o autor destaca o enfraquecimento dos afetos, a deshistorização dos 

fenômenos sociais, a virtualização das relações e a dificuldade cada vez maior de localizar as formas de 

controle atuais, sendo que, para o autor, “[...] surfamos numa mobilidade generalizada, nas músicas, nas 

modas, nos slogans publicitários, no circuito informático e telecomunicacional” (Ibidem, p.15).  

  Outro efeito dessa interação é que já não habitamos apenas lugares definidos e prescritos, 

pois nosso cotidiano está impregnado de componentes fluidos, de fluxos de partículas, de sons, de 

imagens, de informações e de palavras, que impactam sobremaneira as formas de viver. “O onipresente 

controle tecno-social tornou-se nosso novo meio ambiente” (PELBART, 2000, p.15), o que implica 

experimentações marcadas pela inter-relação de “[...] extrema velocidade, extrema paralisia, extrema 

desmaterialização, extremo controle, extrema serialização [...].” (Ibidem) e de encontros inusitados, como, 

por exemplo, a evidência de novas posições de mulheres na criminalidade, como se verifica em um 

fragmento de matéria destacado: 
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Sem alarde, as mulheres estão ocupando posições até agora estritamente 
masculinas no tráfico de drogas do Rio. Elas chegaram ao alto escalão da 
criminalidade e desempenham todas as funções nas bocas-de-fumo. Podem 
ser as donas do negócio, as responsáveis pela segurança dos chefes ou as 
que preparam e vendem as drogas (GUIMARÃES; AULER, 2007, p.26). 

 

  Notícias sobre arranjos sociais e existenciais em trânsito na atualidade, portanto, implicam 

múltiplos efeitos na sociedade. Nessa conjuntura, os processos de controle de dimensões da sexualidade 

e dos gêneros, que outrora eram empreendidos por meio de técnicas disciplinares, passam a também 

serem articulados em meio aos modos atuais de gestão que se pulverizam no “tecno-capitalismo” 

(PRECIADO, 2008). As novas formas de controle circulam em aparatos autodiovisuais e medicamentosos, 

(re)produzindo velhos e novos códigos sexuais e de gênero, assim como problematiza Preciado (2008, p. 

82): “Si en el sistema disciplinario decimonónico, el sexo era natural, definitivo, intransferible y 

trascendental; el género aparece ahora como sintético, maleable, variable, susceptible de ser transferido, 

imitado, producido y reproducido técnicamente”. 

  Como uma “tecnologia de gênero” (DE LAURETIS, 2004) importante na sociedade 

contemporânea, a mídia tem ocupado significativo destaque no cenário das revoluções tecnológicas que 

interferem nas dimensões das esferas públicas e privadas, bem como na construção de perspectivas de 

gênero. Ao fazer circular determinadas informações sobre fatos que emergem na atualidade, a mídia se 

apresenta como um meio de comunicar formas de organização social, bem como de midiatizar noções 

tradicionais e resistentes de masculinidade e feminilidade (AZEVÊDO, 2011).  

  Quando algumas matérias jornalísticas dão visibilidade, por exemplo, ao aumento e às 

novas performatividades de mulheres no crime, elas possibilitam questionamentos dos modelos inteligíveis 

de feminilidade que posicionam politicamente as mulheres como naturalmente dóceis e passivas. Nesse 

sentido, o pressuposto da existência de um “verdadeiro” sexo biológico, que se constitui em consonância 

com códigos (hetero)normativos (BUTLER, 2003), sofre abalos frente a essas evidências, assim como 

demonstra o trecho de matéria a seguir: “Há cinco anos à frente do Talavera Bruce, o diretor Luís André 

Azevedo se impressiona com o crescimento do número de mulheres que fazem do tráfico a sua opção de 

vida. Estamos chegando a um ponto em que não vai haver mais vagas no sistema penal para mulheres” 

(GUIMARÃES; AULER, 2007, p.26). 

  Contudo, essas mesmas notícias contribuem para a afirmação da ordem dos gêneros, à 

medida que localizam suas práticas como ininteligíveis, frutos das ações de mulheres anormais e/ou 

imorais e/ou indecentes, entre outras características que operam no sentido de associá-las a “seres 

abjetos” (BUTLER, 2001, p. 155). Nota-se, desse modo, que “[...] existem pensamentos sobre a 

sistematicidade do corpo, existem codificações que atribuem valores ao corpo [...]” (SPIVAK apud 

BUTLER, 2001, p. 153), sendo que, em guerra, um conjunto de linhas se compõe na produção de 

perspectivas binárias de gênero, ao mesmo tempo em que decompõe essas mesmas noções, 
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possibilitando certos deslizamentos nas fronteiras, onde prerrogativas de gênero se institucionalizam e se 

desestabilizam. 

  Parte-se da perspectiva de que as associações da criminalidade entre mulheres a desvios 

de uma suposta conduta feminina institucionalizada são alguns dos motivos que explicam a intensa 

surpresa, estarrecimento e indignação que, geralmente, notícias sobre crimes cometidos por mulheres 

causam à população brasileira, como se verifica no título de uma matéria: “A prisão de uma suposta 

sequestradora de crianças na zona leste gerou tumulto ontem em frente a uma delegacia de São Paulo. 

Enfurecidos, moradores apedrejaram a delegacia” (MULTIDÃO, 2002). 

  Ressalta-se, contudo, que, além da pretensa universalidade do termo mulher, também 

coexiste uma série de vetores de produção subjetiva e social, constituídos em consonância com velhas 

hierarquias que se sustentam em diferenças raciais, de classe, de idade, de corpo e geopolíticas 

(SCHMIDT, 1999; PRECIADO, 2008). Logo, ainda que notícias sobre crimes cometidos por mulheres 

comumente impactem negativamente grande parte da população, há variações na comoção que essas 

cenas produzem. Os casos de crimes cometidos por mulheres brancas e de classes altas, por exemplo, 

são geralmente publicizados em meio a forte comoção social, ódio e revolta, o que já não se percebe de 

modo tão intenso na divulgação de atos cometidos por mulheres de classes populares e/ou negras, pardas 

ou indígenas, consideradas ao longo da história como meio animalescas.  

  Portanto, discursos e imagens que circulam em notícias sobre crimes cometidos por 

mulheres somam-se a uma série de práticas discursivas que engendra processos de normalização da 

população e se apresenta como operadores políticos constituídos em consonância com matrizes 

(hetero)normativas (BUTLER, 2003). Desse modo, ressalta-se que as delimitações da diferença sexual 

entre os corpos, com seus atributos subjetivos e sociais correlacionados, não se constituem simplesmente 

com a função de circunscrever diferenças materiais entre homens e mulheres. Tais práticas discursivas 

operam na delimitação de performatividades consideradas normais, decentes e adequadas, sendo essas 

erigidas em torno de categorias normativas de sexualidade que se constituem como “ideais regulatórios” 

da sexualidade (FOUCAULT, 1988). 

  Como exemplo dos efeitos dessa construção, destaca-se o fato de que, em grande parte 

das notícias sobre crimes cometidos por mulheres, a problematização das circunstâncias em torno dos 

seus atos permanece em segundo plano, sendo geralmente o foco das notícias os aspectos psíquicos e/ou 

corporais e/ou modos de vida das criminosas, como se verifica no título de matéria a seguir: “Jovens, ricas 

e criminosas: elas terminaram atrás das grades” (GANGUE DAS LOIRAS, 2012).  

  Nas entrelinhas das descrições de atributos “individuais” que compõem a vida das mulheres 

em questão circulam enunciados privilegiados que “[...] comportam presunções estatutárias de verdade, 

presunções que lhe são inerentes, em função do que as enunciam” (FOUCAULT, 2010, p. 11). Um dos 

efeitos dessas articulações é o de inscrever e constituir os crimes como resultados de traços pessoais, das 

maneiras de elas serem e se conduzirem. Desse modo, os atos são apreciados desde um ponto de vista 

“psicológico-moral”, como resultado de mulheres “falhas” e que apresentam defeitos morais, o que 
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contribui para afirmar que elas já se pareciam com seus crimes antes mesmo de tê-los cometidos 

(FOUCAULT, 2010).  

  O trecho de uma entrevista realizada com uma mulher julgada pelo homicídio de uma 

criança elucida as maneiras como o ato dela é posicionado na notícia como consequência de uma 

condição psíquica: “Segundo a babá, ‘vozes’ a induziram a segurar o pescoço e a tapar o nariz da menina 

de 1 ano e 8 meses que ’chorava muito’” (BIGATO, 2006). Destaca-se que na análise de matérias 

publicadas no Brasil desde 2000, um dos crimes que mais aparece nas descrições é o de mães e babás 

que torturaram e/ou assassinaram crianças. Embora os dados indiquem que essas são práticas mais 

frequentes do que se imagina no Brasil, os enunciados presentes nas matérias geralmente situam tais 

crimes como resultado de situações pontuais, demarcadas comumente pela premissa de psicopatologia.  

  O foco das análises dos crimes cometidos, portanto, está deslocado do ato em si para a 

análise da conduta da criminosa, da sua “maneira de ser”. Esses processos de individualização e 

moralização de crimes, contudo, não são uma produção exclusiva da mídia impressa brasileira. Ao analisar 

exames psiquiátricos realizados entre os anos de 1955 e 1974, Foucault (2010, p. 15) tornou visíveis os 

modos pejorativos com que criminosos eram assinalados nesses documentos. Apresentados como 

“imaturos psicologicamente”, com “profundo desequilíbrio”, “personalidade pouco estruturada” e com “má 

apreciação do real”, os exames sobredeterminavam os crimes como reflexos de irregularidades 

fisiológicas, psicológicas e/ou morais.  

  De forma análoga, as maneiras como grande parte das notícias sobre mulheres tidas como 

criminosas são apresentadas tendem a deslocar a informação para um julgamento de ordem moral e/ou 

psiquiátrica, sendo que, muitas vezes, o que está em questão não é o crime em si ou as circunstâncias em 

torno dele, mas sim a condenação de condutas “irregulares” de mulheres que praticaram performatividades 

dissonantes às normativas de gênero.  

  A ideia de irregularidade necessariamente convoca a ideia de doença e antinatureza, 

constituindo-se como prática discursiva e regulatória, na medida em que contribui para a afirmação de que 

existe um modo aceitável e “normal” de ser mulher. Corpos localizados como irregulares e “inabitáveis” 

constituem “o limite definidor do domínio do sujeito” (BUTLER, 2001, p.155), na medida em que contribuem 

para o processo de regulação de modos de vida considerados habituais, decentes, sensatos e adequados 

à população. O trecho de matéria a seguir elucida tal afirmativa, pois apresenta os modos como crimes 

cometidos por mulheres são, por vezes, apresentados na mídia como reflexos de condições subjetivas e 

sociais irregulares: “6% das assassinas passionais apresentam transtornos mentais (dessas, 60% estão 

sob efeito de alguma droga psicoativa ou álcool). Cerca de 12% se matam depois do crime, como ocorreu 

com Neusa Schiochet Prist, 64, que matou o marido, Azril Prist, 81, há dois meses, nos Jardins” 

(QUANDO, 2002, p.9). 

  Deste modo, evidencia-se que normas regulatórias de gênero se constituem em torno de um 

poder reiterativo que produz e regula contornos e movimentos entre os corpos, definindo-os como viáveis 

ou inviáveis dentro de uma matriz de inteligibilidade cultural (BUTLER, 2001). Os “anormais” são 
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circunscritos em zonas “inóspitas” e “inabitáveis”, como seres abjetos que, apesar de não gozarem do 

status de sujeito, são fundamentais para que este domínio seja circunscrito (Ibidem, p.155). Como “casos 

excepcionais”, as criminosas são apresentadas como mulheres que habitam o campo da anormalidade, 

como expressões de seres que ainda não são considerados sujeitos (BULTER, 2001, p. 155), como 

reafirma o fragmento de matéria a seguir: 

 
A paisagem da violência feminina não provocada, mas premeditada, 
permanece estranhamente inexplorada. As mulheres que matam recebem 
“status de ‘caso excepcional’ que deriva de alguma circunstância fora do 
comum: a mulher espancada que mata seu marido abusivo, a mãe psicótica 
no período do puerpério que mata seu filho recém-nascido (TANENHAUS, 
2010, p.C8). 

 

  Nota-se que a notícia estabelece uma distinção entre dois “modelos” de mulheres 

criminosas, aquelas que foram levadas a cometer um crime por circunstâncias específicas e aquelas que 

são situadas como abjetas por terem premeditado e/ou desejado cometer um ato de violência. O 

enunciado que circula por meio dessa distinção é de que apenas uma mulher “anormal” seria capaz de 

desejar cometer um crime, o que necessariamente opera para novamente circunscrever e perpetuar uma 

concepção de feminino como “naturalmente” passivo, sensível e frágil.   

  Outro trecho de matéria também contribui para elucidar as maneiras como os aparatos 

midiáticos operam na produção de perspectivas inteligíveis e ininteligíveis de gênero: “’A mulher tem um 

repúdio interior à violência’, acredita o advogado criminalista Waldir Troncoso Peres, 78. O número de 

mulheres nas cadeias aumentou por causa do crime organizado. Ainda assim, ela dificilmente é a 

executora. Pode participar do engenho, não do ato em si” (OLIVEIRA; SAMPAIO, 2002, p.6). Ainda que a 

notícia evidencie a maior participação de mulheres na criminalidade, enunciados presentes no texto se 

articulam na afirmação de uma suposta natureza feminina dócil e incapaz de cometer atos de violência.  

  As classificações de mulheres criminosas como abjetas se codificam e descodificam a partir 

da interpelação de normas reguladoras de gênero, o que demonstra que o “[...] paradoxo da subjetivação 

reside precisamente no fato de que o sujeito que resistiria a essas normas [regulatórias] é, ele próprio, 

possibilitado, quando não produzido, por essas normas (BUTLER, 2001, p. 170). Logo, os enunciados 

construídos em torno dessas mulheres se somam a uma série de outras tecnologias de controle que 

regulam a vida em sociedade, ou seja, são “[...] textos que desempenham um papel nesse real do qual 

falam [...].” (FOUCAULT, 2003, p. 206).  

  Como um processo de “ortopedia moral” (FOUCAULT, 2011), as classificações dessas 

mulheres se constituem em meio a enunciados e imagens que tendem a privilegiar as posições da maioria, 

em geral, mais conservadoras. Neste sentido, crimes de mulheres ganham repercussão e são noticiados 

quando estão relacionados a questões polêmicas e a discursos sensacionalistas, como explicita o título da 

matéria publicada pela revista Veja em abril de 2006: “Verdades e mentiras de Suzane Von Richthofen: 

repudiada pela família, sem dinheiro, com medo de sair às ruas e manipulada pelos advogados, a jovem 
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que participou do assassinato dos pais está mais perdida do que nunca” (LINHARES, 2006). Neste caso, é 

preciso atentar para o fato de Suzane ser branca, rica, escolarizada e heterossexual, o que provavelmente 

contribuiu para que o enunciado presente na descrição do seu ato a posicione como desequilibrada. Nesse 

sentido, questiona-se se uma mulher negra e de classe popular seria “produzida” e teria seus atos 

justificados da mesma maneira. 

  O anúncio sugere a imagem de uma menina assustada, frágil e confusa, que cometera um 

crime por manipulação dos outros e/ou por desequilíbrio emocional. Comumente, quando crimes 

cometidos por mulheres contrariam perspectivas tradicionais de gênero, como a expressão de homicidas, 

parricidas, infanticidas, sequestradoras, traficantes, entre outros exemplos, as narrativas midiáticas tendem 

a vincular os atos cometidos por elas a consequências de condições psíquicas e/ou anormais, o que se 

configura enquanto um processo de “ortopedia moral”, na medida em que dimensiona as práticas de 

violência de mulheres a expressões de irregularidades. Contudo, esta pesquisa parte do pressuposto que 

as pessoas se envolvem na criminalidade em virtude de uma série de elementos individuais, conjunturais, 

culturais, sociais e políticos. Nesse sentido, questiona-se por que crimes cometidos por mulheres tenham 

que ser rapidamente localizados na mídia como reflexos de irregularidades subjetivas e/ou de conduta 

individual?   No Brasil contemporâneo é notório que, ao lado de mulheres que reproduzem modos 

de vidas mais habituais, transitam outras que vivenciam diferentes possibilidades de existência, como, por 

exemplo, o envolvimento na criminalidade. O Brasil é um país demarcado por uma ampla diversidade 

territorial, étnica, cultural e política, sendo que os efeitos dos avanços no campo dos direitos femininos no 

país tornam-se evidentes no fato de as brasileiras ocuparem a maioria das vagas de escolas e 

universidades (TAVARES, 2011), de elas articularem importantes movimentos de luta pelos direitos 

humanos, sexuais e reprodutivos (PITANGUY, 2011) e representarem uma parcela significativa da mão de 

obra, ocupando, inclusive, carreiras privilegiadas e postos de decisão (BRUSCHINI; LOMBARDI; 

MERCADO; RICOLDI, 2011).  

  Apesar de esses avanços terem possibilitado vislumbrar a capacidade e o desejo com que 

mulheres vêm transitando em espaços públicos, as vivências de mulheres na criminalidade são 

comumente localizadas como inapreensíveis. Essa conjuntura implica também o questionamento se o 

aumento de notícias sobre crimes cometidos por mulheres, embora inicialmente anunciem (e articulem) 

mudanças na conjuntura social, estão, ao mesmo tempo, reproduzindo modos e modelos conservadores 

de vida. Logo, é fundamental compreender as experimentações de mulheres na criminalidade como 

múltiplas e contingencialmente articuladas, sendo que, desse modo, é possível apreender a dimensão 

política e tecnológica com que noções de gênero se produzem e se desfazem, bem como as implicações 

(in)diretas disso nas maneiras inusitadas com que a vida se compõe e decompõe. 

 

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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  A multiplicidade de formas, imagens e discursos sobre o envolvimento de mulheres com 

situações de crime que se produzem e enlaçam no contemporâneo nos permite a experimentação de 

novas sensações e representações de gênero, ao mesmo tempo em que nos interpelam a questionar 

sobre modos conservadores de vida. A problematização de enunciados que se atualizam na relação entre 

gênero, criminalidade e mídia possibilitou algumas considerações, ainda que provisórias e abertas a 

contestações, sobre a composição e decomposição de linhas que se desenham nos dias atuais.  

  Nesse sentido, uma questão que merece destaque é o fato de a mídia parecer, por vezes, 

“perdida” em relação à evidência de movimentos, informações e performatividades que se complexificaram 

nas últimas décadas. Frente a essa dificuldade, parece que a mídia “opta” por dar visibilidade 

principalmente a composições conservadores de análise, que insistem em dimensionar a vida em 

parâmetros outrora definidos como “normais” e “adequados”.  

  A sensação de que a mídia tem dificuldades em compreender parte dos elementos 

subjetivos em trânsito na época presente se materializa no fato de a maioria das matérias coletadas 

analisarem o envolvimento de mulheres na criminalidade desde premissas duras e tradicionais de gênero, 

pautadas por enfoques psicopatologizantes, morais e/ou jurídicos. Logo, nota-se a dificuldade da mídia em 

apreender as configurações subjetivas atuais como relativamente novas, à medida que essas estão 

restritas a categorias de análise outrora cristalizadas.  Deste modo, destaca-se certa consonância das 

linhas que se tecem na mídia com outras que vêm se desenhando nos aparatos médicos e judiciais e que 

operam na reprodução de premissas de normalidade e anormalidade, sensatez e insensatez, honestidade 

e desonestidade, entre outras figuras esboçadas com o objetivo de legitimar certa ordem moral dos 

gêneros.  

  Destaca-se também as dificuldades de muitos pesquisadores de gênero, ativistas no 

movimento feminista e população em geral em questionar de forma crítica e sensível as fronteiras binárias 

de gênero, que delimitam as complexas e variadas vivências entre as pessoas a pressupostos 

naturalizantes e conservadores de masculinidade e feminilidade. Desta forma, mulheres e homens são, na 

grande maioria das vezes, representados em um campo dual, universal e hierárquico, onde, 

respectivamente, um se apresenta sempre como vítima e frágil e o outro sempre como opressor, racional e 

viril.  

  Qualquer alteração na ordem desses elementos soa para muitos como uma “traição” à luta 

pelos direitos das mulheres e como uma ameaça que abala as figuras de gênero vigentes. Entretanto, um 

olhar mais atento à multiplicidade com que performatividades de gênero se compõem e se expressam, 

percebe-se que “figuras se desmancham, outras se esboçam” (ROLNIK, 1996, p. 1), o que configura 

múltiplas maneiras de viver, sendo tais construções atravessadas por diferentes planos de opressão e 

violência, inter-relacionados a marcadores de classe, raça, étnicos e geográficos.  

  Assim, há de se considerar que os processos de produção subjetiva acontecem em meio a 

um conjunto de arranjos sociais, culturais, tecnológicos e políticos que interpelam diariamente a população, 

inclusive, de modos por vezes violentos. Tal perspectiva desloca o eixo de análise das produções 



 

10 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

subjetivas atuais, à medida que elas não são vistas como expressões individuais e naturais, mas sim como 

composições que se produzem e atualizam em meio a um emaranhado de linhas, possibilitando múltiplas 

experimentações no contato com a realidade, assim como analisa Preciado (2008, p. 33): “[...] ya no se 

trata de revelar la verdad oculta de la naturaleza, sino que es necesario explicitar los procesos culturales, 

políticos, técnicos a través de los cuales el cuerpo como artefacto adquiere estatuto natural”.  

  Nesse sentido, compartilha-se do pensamento de Rolnik (1996, p. 3), quando ela afirma que 

“[...] se há uma guerra a ser travada [nas políticas de subjetivações] ela tem como um de seus principais 

alvos a libertação do confinamento no visível”. O corpo não se reduz a um corpo pré-discursivo, não está 

preso aos limites da carne; o corpo é, como afirma Preciado (2008, p. 39), “[...] uma entidad tecnoviva 

multiconectada que incorpora tecnologia. Ni organismo, ni máquina: tecnocuerpo”. Deste modo, ainda que 

a mídia privilegie análises morais dos eventos que se articulam na contemporaneidade, ela não tem 

controle sobre os efeitos subjetivadores dos enunciados que faz circular. 

  Ao localizar as perspectivas de gênero como produções enlaçadas às tecnologias globais de 

comunicação, sobretudo as que emergiram desde a segunda metade do século XX, a presente pesquisa 

buscou se somar a discursos, imagens e movimentos que, na atualidade, buscam implodir noções binárias 

circunscritas em torno de categorias estanques, como sujeito e objeto, natural e artificial.   

  As tecnologias invadem o cotidiano e se difundem em estilos de vida, implicando novos 

regimes de subjetivação e controle. Logo, no capitalismo contemporâneo tornam-se evidentes as maneiras 

como a aceitação e/ou rejeição de determinados modos de vida e performatividades estão, 

necessariamente, vinculadas a prerrogativas políticas, mercadológicas e midiáticas. Desse modo, notícias 

sobre crimes cometidos por mulheres assumem, por vezes, um viés comercial e normatizador na 

atualidade.  

  Performatividades de gênero, contudo, nem sempre se constituem de maneira visível, 

coerente e consistente aos modelos de inteligibilidade cultural. Os modos híbridos como algumas mulheres 

se articulam na criminalidade provoca abalos nas prerrogativas tradicionais de gênero e nos convocam a 

rever os limites que, até o momento, delimitaram perspectivas conservadoras de análise. Considerar 

possível o envolvimento de mulheres na criminalidade, sem necessariamente dimensionar suas práticas a 

modelos habituais de feminilidade, possibilita vislumbrar que, geralmente, análises binárias de gênero 

tornam inapreensíveis alguns elementos que, em luta, articulam modos plurais de existência, como, por 

exemplo, os rituais violentos que muitos homens são interpelados a seguir em nome de um modelo 

hegemônico de masculinidade.  

  Em meio a um momento histórico que nos convoca a produzir análises aceleradas e 

conservadoras das múltiplas linhas que, a todo o momento, se desenham na atualidade, acredita-se que a 

potência política desta pesquisa está na problematização das experiências de mulheres na criminalidade 

como fronteiriças, paradoxais e híbridas. Logo, problematiza-se as criminosas high tech como versões 

contemporâneas do ciborgue de Donna Haraway, figuras que se materializam nas relações entre 
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organismo e tecnologia, realidade e ficção. Corpos que habitam fronteiras onde velhas e novas 

perspectivas de gênero coexistem em guerra.  

  Portanto, se consideramos o gênero como “um artifício flutuante” (BUTLER, 2003, p. 24) e a 

constituição deste como eminentemente relacional e fronteiriça, isso nos ajudaria a traçar, ainda que de 

forma parcial e localizada, algumas linhas que se desenham na atualidade, bem como potencializar 

composições subjetivas e coletivas que operam reinvenções da vida. Dar visibilidade ao “prazer da 

confusão de fronteiras” (HARAWAY, 2000, p. 37) possibilita, ainda que de modo localizado, fugaz e 

pontual, contribuir para o borramento e deslizamento das fronteiras, potencializando a luta pela construção 

de mundos em que as diversidades subjetivas e sociais sejam incorporadas como possíveis e desejadas.  
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