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RESUMO 

Historicamente o poder público brasileiro tratou a questão das drogas sobre um viés             

proibicionista, ficando evidente na analise da construção de políticas públicas          

voltadas para pessoas que fazem uso de crack e/ou outras substâncias no território             

popularmente conhecido como Cracolândia, no município de São Paulo,         

principalmente ao se realizar recorte de gênero. Verificou-se com essa pesquisa que            

o número de mulheres vivendo no território tem aumentado, porém suas demandas            

continuam ocultas ao se pensar em direitos e defesa da autonomia da mulher. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa pretende compreender a importância do recorte de gênero nas           

políticas públicas voltadas para as mulheres inseridas no território da Cracolândia do            

município de São Paulo, com vistas a atender suas questões subjetivas, numa            

perspectiva de redução de danos, pois as práticas no contexto          

sócio-histórico-econômico-político neoliberal vêm fortalecendo políticas higienistas,      

que permitem e até incentivam práticas que ferem os direitos constitucionais e            

humanos dessa população. 

Espera-se, com este trabalho, contribuir para as discussões comprometidas         

com a construção de uma visão crítica dentro do Serviço Social sobre a expressão              

da questão social abordada neste trabalho de pesquisa, fazendo com que a análise             

não caia numa abordagem de senso comum, inserindo a culpabilização da situação            

ao sujeito ou ainda na invisibilização das mulheres. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.2 Geral 

Compreender a importância do recorte de gênero nas políticas públicas          

voltadas para as mulheres inseridas no território da Cracolândia do município de São             
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Paulo, com vistas a atender suas questões subjetivas, numa perspectiva de redução            

de danos.  

1.3 Específicos 

Como objetivos específicos de modo a contemplar o objetivo geral, o referido            

trabalho se propõe: 

● Compreender o processo da criminalização das drogas, especificamente do         

crack, no Brasil; 

● Caracterizar os conceitos de redução de danos e gênero, fazendo o recorte de             

mulheres que fazem uso de substâncias psicoativas; 

● Analisar a importância do recorte de gênero nas políticas públicas voltadas para            

a Cracolândia 

 

2. METODOLOGIA 

No que se refere ao método de pesquisa, o presente trabalho desenvolveu-se            

com o método histórico-crítico. Para tanto, será utilizado centralmente como          

metodologia de pesquisa o levantamento bibliográfico e documental produzidos         

sobre o tema.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

O conteúdo da pesquisa é expresso na estruturação de três capítulos: 

O primeiro capítulo, intitulado “Crack: um mundo além do termo droga”, trata            

do processo de criminalização das drogas, especificamente do crack, apreendendo          

as principais contribuições sócio-históricas e ideopolíticas para uma visão punitivista          

e higienista, conforme se percebe nas ações determinadas por gestores buscando           

erradicar substâncias ilícitas dos países. Para tanto são destacadas as categorias           

drogas e situação de rua, política de drogas e a disseminação territorial do crack,              

tentando apreender suas interrelações e intercruzamentos com o surgimento do          

território da Cracolândia em São Paulo. 

2 
 



No segundo capítulo, intitulado “Redução de Danos e Gênero: iniciando o           

debate” apresenta-se uma abordagem histórica do surgimento e desenvolvimento         

das categorias redução de danos e gênero, acompanhada de uma análise teórica            

crítica que problematiza as suas relações e as suas divergências com a demanda de              

mulheres que fazem uso de substâncias ilícitas e lícitas. 

O terceiro capítulo, “O ocultamento das mulheres usuárias de crack da           

Cracolândia nas políticas públicas” problematiza as particularidades femininas no         

território estudado e suas necessidades específicas. Para tanto, aborda como se deu            

a construção da ideia de proteção social e Estado no Brasil e como é realizada e                

pensada a construção de uma política pública, bem como as subjetividades do sexo             

feminino neste espaço social. 

 

4. RESULTADOS 

As políticas pensadas para população do território da Cracolândia destacam o           

consumo de crack como prioridade e uma série de ações, procedimentos e recursos             

são acionadas para “resolver” o consumo desta substância. Tal centralidade,          

contudo, na maioria das vezes contribui para desvirtuar as reais necessidades dessa            

população, principalmente ao se fazer recorte de gênero. 

Sendo assim, é de suma importância que organismos públicos assumam a           

defesa e promovam direitos para essas mulheres, diferenciando padrões de uso,           

que são diversos e não necessariamente se configuram como dependência ou           

demandam atenção especializada, como os usos recreativos ou ocasionais.         

Buscando não reforçar a noção de comportamento desviante, gerando uma          

individualização da questão e associando estes comportamentos a uma prática que           

precisa ser eliminada, controlada, normatizada e tratada, devido à naturalização          

social do desenvolvimento da maternidade e dos cuidados do lar pelas mulheres. 

Posto isso, pensar o ocultamento dessas mulheres nas políticas públicas é           

debater sobre a importância de discursos defendendo a independência da mulher,           

principalmente sobre seus corpos. Ou seja, é defender sua autonomia, conforme é            

defendido pela redução de danos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O campo das drogas é um campo historicamente formado por discursos           

morais. A atual Legislação Federal 11.343 de 2006 demonstra isso nitidamente, ao            

instituir a regulação social sobre o consumo e o comércio de psicoativos ilícitos no              

Brasil atendendo uma perspectiva de controle, repressão e contenção, mantendo a           

ideologia proibicionista e situações de violação de direitos, de violência e de            

insegurança, e limitando as práticas de cuidado desta população, em termos de            

financiamento, planejamento e resultados. Principalmente ao estar situada em uma          

conjuntura neoliberal, onde neste modelo de Estado é privilegiada a privatização e a             

redução de gastos públicos. 

A intitulada Cracolândia da cidade de São Paulo é um exemplo evidente para             

esta constatação. De acordo com Marcel Arruda (2014) este território surgiu em            

1990 na região da Luz e passou por diversas ações governamentais numa promessa             

de erradicar esse espaço e o consumo de crack, mas deixando evidente o propósito              

de uma gentrificação urbana . A última grande operação realizada no território           1

ocorreu em 21 de maio de 2017. 

Caminhando para uma direção oposta ao proibicionismo, no contexto de          

emergência da epidemia de Hiv/Aids, em meados da década de 80, as abordagens             

de Redução de Danos (RD) ganharam visibilidade internacionalmente e assumiram          

papel de destaque na atenção à saúde de pessoas que fazem uso de substâncias              

psicoativas, principalmente de drogas injetáveis, em diversos países. No Brasil, a           

primeira experiência ocorreu no governo municipal da cidade de Santos, no estado            

de São Paulo, em 1989, devida à prevalência de uso de cocaína injetável naquela              

cidade, pois integrava uma das rotas de tráfico de cocaína no país.  

A Redução de Danos é compreendida de diversas formas, contudo, apesar da            

diversidade, é possível identificar um consenso ético e político comum de oposição            

às vertentes conservadoras e proibicionistas nas abordagens dos psicoativos.         

Atualmente a RD tem se ampliado para o direito à cidadania e direitos humanos,              

compreendendo a pessoa que faz uso de substâncias como um sujeito político,            

1 Transformação e ressignificação do espaço, sobretudo em função da valorização acentuada e do              

enobrecimento da área. 

4 
 



crítico e protagonista de seu autocuidado com a saúde e a busca por direitos              

governamentais e estaduais. 

Na década de 90 as ações de RD tiveram que se adaptar à nova realidade               

dos campos, buscando informações sobre danos associados ao uso de crack, sobre            

a adequação de equipamentos, além de investir no conhecimento da realidade de            

uso, das condições de vida e das práticas socioculturais das pessoas usuárias. Para             

Tais Vernaglia, Regina Vieira e Marcelo Cruz (2015), o cotidiano do uso de crack é               

marcado por modos de “pactuação” e necessidade de constituição de vínculos           

parecidos com aos de uma família. As autoras também observam situações de            

agressões e ameaças entre os casais, sendo na maior parte dirigida às mulheres. 

Pensar a relação entre crack e gênero, implica em problematizar a marca            

feminina na sociedade. Ao começar a fazer uso, abuso ou dependência de            

substâncias psicoativas, as mulheres decepcionam expectativas sociais vinculadas        

ao desempenho dos papéis sociais de mãe e de esposa. Estigmas naturalizados            

pela sociedade, conforme posto por Heleieth Saffioti (1987). 

Uma grande parte das mulheres usuárias de crack e em situação de rua no              

território da Cracolândia “casam” como uma forma de preservação. Em outras           

palavras, para não ser agredida e/ou ser estuprada por outros homens, esta mulher             

faz a escolha de sofrer violência de apenas um deles. Outra parcela de mulheres faz               

uso do preservativo feminino como uma forma de prevenção a Infecções           

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e gravidez não planejada, caso seja abusada          

sexualmente ou o homem negar a utilização de preservativo, pois ela pode ser             

introduzida na vagina ou no ânus em até 8h antes da relação sexual. Flávia Biroli e                

Luis Felipe Miguel (2014) trazem que estas opções preservam condutas          

fundamentais para a reprodução da dominação masculina, pois mantêm a liberdade           

para violentar, humilhar e manter a mulher em posição de objeto. 

No que diz respeito à maternidade, no III Fórum de Planejamento Reprodutivo            

foi demonstrando dados sobre as gestações das mulheres que fazem uso de drogas.             

Constatou-se que esse público apresenta ainda mais complicações na gravidez e há            

maior risco de gestações não planejadas, portanto, o Governo de São Paulo junto             

com o Centro de Referência da Mulher do Hospital Pérola Byington, iniciou uma             
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aplicação de LARCS (implantes e DIUS) na Cracolândia, porém, ainda há barreiras            2

para a sua efetivação, entre elas, falta de capacitação dos médicos em questão de              

aconselhamento e para colocação dos dispositivos, contrariando a obrigação legal          

do SUS de garantir à mulher, ao homem, ou ao casal, em toda sua rede de serviços,                 

assistência à contracepção, incluindo o recebimento de informações adequadas         

sobre os métodos anticoncepcionais disponíveis e suas formas de obtenção. 

Ainda, com relação à maternidade, é comum que o Conselho Tutelar,           

Ministério Público e Poder Judiciário, através do pretexto de proteger os direitos das             

crianças e adolescentes, recomendem/determinem a perda ou a suspensão do          

poder familiar de pais usuários de drogas em situação de rua. No entanto, no próprio               

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n° 8.069/1990) é mencionada que              

a retirada da criança ou do adolescente do poder de seus pais é uma medida               

extremamente grave e que deve ser evitada tanto quanto possível, além de só poder              

ocorrer por ordem judicial. 

De acordo com Simone Passos (2016), o uso de drogas não incapacita as             

mulheres de terem sentimentos de apego e desejo de permanecerem com seus            

filhos, mas não se pode negar que pode ocorrer da mulher não desejar o              

desenvolvimento da maternidade, podendo transferir esta atribuição para terceiros.  

Outro ponto levantado por Vernaglia, Vieira e Cruz (2015), são os diferentes            

modos pelos quais se dá o uso do corpo nestas mulheres. Seja por dinheiro ou pela                

pedra do crack, a prostituição acaba sendo algo vivenciado por uma parcela desta             

população. O debate sobre a prostituição está presente nos movimentos feministas .           3

De acordo com Biroli e Miguel (2014), algumas feministas propõe o livre exercício da              

atividade, tanto pelos profissionais quanto por seus “cafetões”, outras defendem a           

comparação das atividades das trabalhadoras do sexo com outros tipos de           

profissões e, outras ainda mais radicais, acreditam que a atuação aumenta a            

exploração sobre o corpo da mulher. Pelas leis brasileiras, a prostituição não é             

crime, dando o direito dessas profissionais se locomoverem, não podendo ser           

2 Métodos anticoncepcionais para mulheres 
3Teoria política profundamente plural e diversificada, que investiga a organização social tendo como             

ponto de partida as desigualdades de gênero. 
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limitado ou proibido em virtude de eventuais desconfortos de pessoas que se sentem             

incomodadas com a atividade. Porém, a atividade de “cafetão”/”cafetina” ou a figura            

de “patrão”/”patroa” é ilegal pelos artigos 228, 229 e 230 do Código Penal. 

O risco de se abordar a mulher usuária de crack apenas a relacionando à              

prostituição pode gerar uma visão de que estas mulheres não possuem demandas            

de prazer físico. Ou seja, reforça um pensamento estigmatizante sobre essas           

mulheres, ao demonstrar que é preciso coibir, inibir e refrear qualquer tipo de             

sexualidade, desenvolvendo uma imagem de pudor e recato sexual capaz de           

sustentar a posição viril do homem. 

Segundo Regina Lins (2007), a repressão do prazer sexual da mulher é um             

conjunto de interdições, permissões, valores, regras estabelecidas pelo social, pela          

cultura e pela história para controlar o exercício da sexualidade. A eficácia da             

repressão é quando deixa de ser sentida como tal, havendo uma aceitação ou             

recusa por determinado tipo de comportamento vivido a transformando em uma           

escolha livre da pessoa. 

A autora ressalta que esta repressão sexual é um dos maiores causadores            

das doenças psíquicas, pois a saúde mental depende do ponto até o qual o indivíduo               

pode se entregar e experimentar a excitação no ato sexual. Então, qual a explicação              

possível para a preocupação da liberdade sexual feminina? De acordo com a autora,             

quanto mais à mulher exercer sua sexualidade livremente, ganhará mais coragem           

para fazer outras coisas que não se apliquem ao papel social feminino, questionará             

valores e começará a viver com maior vontade e decisão.  

Seguindo esta reflexão, é de suma importância abordar o cuidado de si na             

perspectiva de gênero, uma das pautas principais da redução de danos. Muitas            

vezes, a compreensão de autocuidado se reduz à ideologia de beleza e moda,             

valendo ressaltar que os padrões de beleza e a busca de aprovação da própria              

aparência orientam ao menos parcialmente a vida das mulheres. Pensando nisso, no            

ano de 2017, conforme exposto por Debora Stevaux (2018), a assistente social            

Carmen Lopes e a jornalista Gleymar Lima iniciaram um conjunto de ações,            

promovendo tratamentos de beleza, kits com produtos de higiene pessoal, oficinas           

de confecção de calcinhas e oficinas de beleza, com o objetivo de levar autocuidado              
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para essas mulheres, demonstrando que elas mesmas são capazes de se cuidarem.            

Essas ações são realizadas de forma voluntária e através de doações, o que não              

significa eximir o Estado de suas responsabilidades, mas de reconhecer que a            

parceria com a sociedade permite ampliar a mobilização de recursos para iniciativas            

de interesse público. 

Ainda com relação ao autocuidado, é necessário que as políticas públicas           

com recorte de gênero no território da Cracolândia levem em conta demandas            

anatômicas, como a menstruação e a necessidade da utilização de absorvente, além            

da necessidade da limpeza do órgão genital e de outras partes do corpo, como              

forma de prevenção às pediculoses , popularmente conhecidas como piolho. 4

Uma questão que não poderia deixar de ser mencionada neste trabalho é o             

Sistema Judiciário Penal, pois, a ilegalidade da prática do uso de crack não retira a               

condição de sujeita de direito de suas consumidoras e comerciantes. De acordo com             

a 2° edição do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN          

Mulheres, 2018), o Brasil é o quarto país com a maior população carcerária feminina              

em todo o mundo, sendo 42.355 até junho de 2016. Destas, a maioria são jovens               

entre 18 e 29 anos (50%) e negras (62%), respondendo penalmente por tráfico             

(62%). 

Luciana Chernicharo e Luciana Boiteux (2015) relatam que a expressividade          

no processo de criminalização das mulheres iniciou em 1980, identificando o sistema            

penal como uma forma de coerção aos delitos relacionados às condições de gênero.             

O mesmo é explanado por Nana Queiroz (2015), ao resgatar a história da criação do               

Sistema Penitenciário Feminino no Brasil. De acordo com a autora, apenas em 1981             

a administração do presídio passou a ser exercida pelo Estado, porém, conforme            

pontuado pela autora, até hoje as penitenciárias têm muitos problemas, como uma            

estrutura pensada para homens, a existência de filhos de presas e a ocorrência de              

gestações e do direito não cumprido das presas provisórias com filhos de até 12              

4 Segundo Dr. Tadeu Fernando Fernandes (2011), existem três tipos de pediculose: pediculus             

humanus capitis (piolho de cabeça), pediculus humanus corporis (piolho de corpo, muquirana) e             

phthirus púbis (piolho da região pubiana, cílios, barba, sobrancelhas e axilas. 
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anos cumprirem pena domiciliar e do fato de que a maioria das mulheres             

encarceradas não recebe visitas de familiares e amigos. 

Para Chernicharo e Boiteux (2015), os modos de inserção feminina no delito            

do tráfico e sua seleção pelo poder punitivo estão diretamente ligados à            

vulnerabilidade social e de gênero, pois assim como o mundo do trabalho formal, a              

estrutura do mercado de drogas ilícitas coloca as mulheres em posições subalternas,            

como “mula, avião, bucha, vendedora, ‘fogueteira’, vapor, etc. (Chernicharo; Boiteux,          

2015. p.3)”. De acordo com as autoras, estas posições são mais vulneráveis devido             

à demanda de contato direto com a substância.  

Para Queiroz (2015), a busca do tráfico pelas mulheres está relacionada à            

emancipação da mulher como chefe da casa, sem a equiparação salarial com os             

homens, aumentando a pressão financeira sobre elas, tornando necessário         

mencionar a importância do debate sobre divisão sexual do trabalho. Carmen Silva            

(2014) pontua que este debate possibilita a redução da exclusão das mulheres e             

lutar por políticas que impactem na relação entre trabalho produtivo e reprodutivo.            

Segundo Mirla Cisne (2015), a exploração sexual do trabalho é resultado de um             

sistema patriarcal capitalista, fazendo com que as mulheres se submetam a           

trabalhos precarizados e desvalorizados e acentuando a relação de exploração do           

homem. 

Posto isso, é de suma importância organismos públicos defendendo e          

promovendo direitos para as mulheres que fazem uso de crack no território da             

Cracolândia. A responsabilidade do Estado possibilita que a luta pela igualdade de            

direitos encontre respaldo, como o direito pelo corpo e demais direitos conquistados            

pela Constituição de 1988.  

 

6. FONTES CONSULTADAS 

ARRUDA, Marcel Segalla Bueno. A Cracolândia muito além do crack. Dissertação           

(mestrado) - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Orientadora:           

Prof. Drº Cássia Baldini Soares. São Paulo, 2014. 

BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luis Felipe. Feminismo e política: uma introdução. 1°ed.           

9 
 



São Paulo: Boitempo, 2014 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.         

Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

BRITES, Cristina Maria. Psicoativos (drogas) e Serviço Social: uma crítica ao           

proibicionismo. São Paulo: Cortez, 2017. 

 

CHERNICHAVO, Luciana; BOITEUX, Luciana. Encarceramento feminino,      

seletividade penal e tráfico drogas em uma perspectiva feminista crítica. III           

Fórum de Vitimização das Mulheres no Sistema de Justiça Criminal. São Paulo:            

Universidade Federal do ABC, 2015. 

CISNE, Mirla. Gênero, divisão sexual do trabalho e Serviço Social. São Paulo:            

Outras expressões, 2015. 

FERNANDES, Dr. Tadeu Fernando. Pediculoses: novas abordagens para uma         

antiga doença. Artigo disponível no website “Sociedade de Pediatria de São Paulo”,            

disponível em:  

http://www.spsp.org.br/2011/09/29/pediculose_novas_abordagens_para_uma_antiga

_doenca. Acessado em: 31 de maio de 2018. 

Instituto Brasileiro de Ação Responsável. III Fórum Planejamento Reprodutivo:         

Avanços em Políticas Públicas para a mulher. Compilado disponível no website           

“Ação Responsável”, disponível em:    

http://www.acaoresponsavel.org.br/planejamentoreprodutivo/images/Compilado_III_F

%C3%B3rum_Planejamento_Reprodutivo.pdf. Acessado em: 31 de maio de 2018. 

LINS, Regina Navarro. A cama na varanda: arejando nossas idéias a respeito de             

amor e sexo. Rio de Janeiro: BestSeller, 2007 

Núcleo Especializado de Combate a Discriminação, Racismo e preconceito. Direitos          

das pessoas profissionais do sexo. São Paulo: Defensoria Pùblica do Estado de            

São Paulo, 2014. 

10 
 

http://www.spsp.org.br/2011/09/29/pediculose_novas_abordagens_para_uma_antiga_doenca
http://www.spsp.org.br/2011/09/29/pediculose_novas_abordagens_para_uma_antiga_doenca
http://www.acaoresponsavel.org.br/planejamentoreprodutivo/images/Compilado_III_F%C3%B3rum_Planejamento_Reprodutivo.pdf
http://www.acaoresponsavel.org.br/planejamentoreprodutivo/images/Compilado_III_F%C3%B3rum_Planejamento_Reprodutivo.pdf


PASSOS, Simone Marçal Brasil. Mulheres/mães usuárias de crack: história de          

desproteção social. Dissertação de mestrado. Orientador: Profº Irene Rizzini. Rio          

de Janeiro: PUC Rio, 2016. 

QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam. 4º edição. Rio de Janeiro: Record, 2015. 

SAFFIOTI, Heleieth. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987. 

SILVA, Selma Lima. Mulheres da Luz: uma etnografia dos usos e preservação            

no uso do crack. Orientador: Prof. Dr. Rubens de Camargo Ferreira Adorno. São             

Paulo, 2000. 

STEVAUX, Débora. Beleza na Cracolândia. Reportagem disponível no website “O          

valor do feminino”, disponível    

em:https://www.ovalordofeminino.com.br/artigo/beleza-na-cracol%C3%A2ndia-autoe

stima-para-dependentes-qu%C3%ADmicos. Acessado em: 31 de maio de 2018. 

VERNAGLIA, Tais Veronica Cardoso; VIEIRA, Regina Amélia de Magalhães Senna;          

CRUZ, Marcelo Santos. Usuários de crack em situação de rua – características            

de gênero.  Ciênc. Saúde Coletiva. Vol. 20. N.6. p. 1851-1859, 2015. 

11 
 

https://www.ovalordofeminino.com.br/artigo/beleza-na-cracol%C3%A2ndia-autoestima-para-dependentes-qu%C3%ADmicos
https://www.ovalordofeminino.com.br/artigo/beleza-na-cracol%C3%A2ndia-autoestima-para-dependentes-qu%C3%ADmicos

