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Resumo: Segundo dados do DEPEN (2013) houve um aumento expressivo das taxas 

de encarceramento feminino no Brasil. Se estamos diante do fortalecimento do Estado 

Penal, a realidade também é desafiadora. Afinal, a relação entre mulheres e 

criminalidade é um tema ainda de pouca visibilidade acadêmica e costuma ser 

compreendida de forma reducionista. O debate é marcado por um conteúdo sexista, 

no qual as mulheres seriam “menos tendentes” às atividades criminais. Apesar de 

estudos etnográficos demonstrarem como essa visão é simplista, ainda há a 

prevalência dessa visão, na qual as mulheres criminosas são vistas como uma 

espécie de anomalia. A proposta é justamente refletir sobre esse quadro, focando 

especificamente os sentidos de justiça, criminalidade e punição a partir de narrativas 

de mulheres na prisão. Além de referenciais bibliográficos, fundamento-me em 

trabalho etnográfico no Presídio Feminino do Distrito Federal, onde, por meio de 
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encontros e de entrevistas, trago à tona suas vozes e trajetórias de vida. A pesquisa 

trata de tema atual, de relevância social e convida à reflexão sobre o ofício de 

pesquisa nesses contextos.  
 
Introdução 

Houve um aumento expressivo do número de mulheres envolvidas em práticas 

criminais e do encarceramento feminino no Brasil, especialmente devido à vinculação 

às drogas. Para além do fortalecimento do Estado Penal, os dados trazem à tona uma 

realidade desafiadora e merecedora de melhor compreensão. Afinal, a relação entre 

mulheres e criminalidade, especialmente no que tange ao envolvimento com drogas, 

é um tema de pouca visibilidade e costuma ser compreendido de forma reducionista. 

Os dados, por outro lado, são expressivos: segundo dados do DEPEN, em 2013, 

tínhamos um total de 36.135 mulheres presas, compondo 6, 3% da população 

carcerária nacional, que já é, em termos absolutos, a terceira maior população 

carcerária do mundo, inclusive.  

Apesar de estudos fundamentados no trabalho de campo apontarem para uma 

realidade mais complexa, o debate continua sendo marcado por um conteúdo sexista, 

no qual as mulheres seriam “menos tendentes” ao crime. Quando cometem tais 

práticas, costuma-se acreditar que foram “levadas” a essas práticas, especialmente 

por seus companheiros afetivos. Não obstante, aquelas que se envolvem nessas 

atividades são percebidas como uma espécie de anomalia social e, quando 

encarceradas, são submetidas a um duplo ou talvez triplo processo de penalização: 

ao mesmo tempo em que são privadas de liberdade têm, na maior parte dos casos, 

suas redes sociais súbita e definitivamente rompidas (diferentemente do que acontece 

com os homens) por transgredirem à ordem (estereotipada) vigente. Por outro lado, 

elas mesmas costumam se punir por não conseguirem cumprir, “adequadamente”, 

seus papéis como “mães”.   

Diante desse panorama, a proposta é refletir sobre esse quadro, focando 

especificamente os sentidos de justiça, criminalidade e punição a partir de narrativas 

de mulheres na prisão. Além de atual e de sua importância em termos sociais, a 

pesquisa se justifica também quando, como afirma Carneiro, “é bastante significativo 

que o crescimento da privação da liberdade das mulheres está profundamente ligado 

à ampliação da demanda e à oferta de drogas, à criação e modificação de leis 

sancionadoras das mesmas, bem como à recente presença e atuação de mulheres 



na produção, na venda e na distribuição dessas substâncias criminalizadas” (2015: 

11).     

Além de referenciais bibliográficos, fundamento-me em breve trabalho de 

campo realizado na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), situada no 

Gama, região administrativa do Distrito Federal. A título de introdução, a COMEIA2, 

como é conhecida popularmente em Brasília, a PDFD abriga o Núcleo de Custódia 

Feminino e “acolhe” todas as mulheres presas do DF, quer em situação provisória ou 

não.    

Em termos estruturais, o texto está organizado em torno de quatro eixos 

centrais: (1) Inicialmente discuto a minha inserção no campo e falo sobre as 

perspectivas de realização de um trabalho etnográfico e as possibilidades reais de 

acesso ao universo prisional no âmbito do DF; (2) Em um segundo momento, 

apresento um breve panorama sobre a relação entre mulheres, criminalidade (tráfico 

de drogas) e prisão, delimitando alguns referenciais importantes para contextualizar 

meus dados; (3) A partir desse panorama, trago à tona dados sobre o contexto 

prisional local e, nesse processo, apresento um pouco das trajetórias de vida de 

algumas das mulheres entrevistadas3. Busco entender, entre outras questões, como 

se envolveram na criminalidade e com o tráfico de drogas especificamente; como 

significam e compreendem essas práticas; como percebem sua inserção no universo 

prisional e o que pensam sobre a relação entre justiça, criminalidade e punição. A 

partir de narrativas contextualizadas e limitadas, como veremos, esboço um perfil das 

mulheres presas na PFDF. Entre outras questões, evidencio como, para elas, a 

criminalidade envolve complexas redes de significado, além de questões afetivas 

relevantes e importantes para compreensão de suas trajetórias, que não podem ser 

pensadas em termos homogêneos; (4) Por fim, como propõe Geertz (1998), tento 

evidenciar como o direito, aqui entendido como uma construção local e cultural, se 
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constitui não somente como uma forma específica de imaginar a sociedade, mas 

também contribui, definitivamente, para a configuração dessa realidade social.  

 

Por uma etnografia na prisão e da prisão. 
Fonseca (1998) em “Quando cada caso não é um caso. Pesquisa etnográfica 

e educação” enumera uma série de questões importantes sobre o trabalho 

etnográfico. Entre muitos aspectos, os quais não poderei explorar em densidade 

nesse momento, pontua que a etnografia é calcada, por excelência, na ciência do 

concreto e afirma que o ponto de partida metodológico consiste na interação entre 

pesquisador e pesquisado e na construção de uma relação de confiança entre as 

partes de modo que as assimetrias e as distorções que, por ventura se apresentem 

no processo comunicativo, possam ser refletidas e interpretadas com a densidade 

necessária. Segundo a autora, além da maior quantidade de informações possíveis 

sobre as pessoas interessadas e suas vidas, em um trabalho etnográfico, cabe 

realizar uma descrição minuciosa dos contextos de pesquisa, tanto em termos sociais 

como históricos. Os dados, por sua vez, não devem ser usados como “lacunas” para 

preencher modelos teóricos, mas antes permitir generalizações mais amplas a partir 

da interação contínua entre dados teóricos e de campo. Entre os erros apontados no 

processo etnográfico, fala da transformação dos atores pesquisados em “tipos 

genéricos’, sem rosto nos quais os aspectos subjetivos são desconsiderados.  

Por outro lado, afirma que não podemos pensar em uma etnografia como sendo 

composta apenas por questionários e entrevistas, pois essa técnica cortaria “o fluxo 

contínuo da vida social” e impediria um processo fundamental que é pensar sobre a 

questão da reflexividade envolvida no trabalho de campo. Nos impediria ainda, por 

exemplo, a perceber o que está nas entrelinhas do que está sendo dito ou 

compreender as discrepâncias entre o discurso e as práticas sociais. O trabalho de 

campo, desse modo, depende de tempo para estabelecer uma relação de confiança 

entre pesquisado-pesquisador. Igualmente considera que um trabalho etnográfico se 

constitui quando deixamos de impor as regras estranhas de entrevista para os nativos 

e passamos a fazer “parte do pedaço” quando, enfim, podemos promover uma fusão 

de horizontes entre os mundos do pesquisador/pesquisado.   

Se as contribuições de Fonseca são extremamente ricas, e mesmo que 

concorde com o teor das mesmas, meu trabalho não pode ser construído de acordo 

com esse modelo. Ao contrário. Como é o caso de inúmeras pesquisas realizadas no 



âmbito do contexto prisional sobre as quais tenho conhecimento, o trabalho 

etnográfico no ambiente prisional é extremamente dificultado e, por que não, 

transfigurado, mutilado e foi isso o que aconteceu comigo, particularmente.  

 Em termos gerais, pude apenas entrevistar mulheres na PFDF, em um total de 

18 mulheres, com idades variadas entre 18 a 60 anos, toda presas realizando o que 

se chama localmente de tráfico de área - ou seja, estavam transportando drogas em 

seus corpos para dentro dos estabelecimentos prisionais do DF. Embora tenha 

contado com a ajuda inestimável de uma pessoa para me inserir em campo – e posso 

dizer que essa foi a única pessoa que me apoiou em uma ampla gama de atores e 

servidores do judiciário e do sistema prisional -  as condições de pesquisa foram 

permeadas de limitações. Entre outros aspectos, não tive tempo suficiente para 

construir uma relação de confiança e não posso dizer que cheguei a fazer “parte do 

pedaço”.  

Ressalto que, antes de iniciar o trabalho de campo, precisei adotar uma série 

de procedimentos burocráticos com vistas a ter autorização para a realização da 

pesquisa na Vara de Execução Criminal 4  do DF. O processo demorou 

aproximadamente quatro meses e isso por que eu ligava cotidianamente para os 

órgãos competentes5 buscando ter informações sobre o deferimento (ou não) do meu 

pleito. Nesse processo, onde minha paciência foi testada várias vezes, de modo 

diversos, ouvi que pesquisadores não eram bem-vindos nos estabelecimentos 

prisionais do DF. Em diferentes lugares e vozes ouvia sempre os mesmos discursos: 

“Vocês não têm outra coisa para fazer na vida? Não tem outra ocupação na vida?”; 

“Não aguentamos mais pesquisadores aqui. Só esse ano já foram mais de 200 

pedidos e negamos todos”; “Sua pesquisa não é prioridade nenhuma para o sistema”. 

Frequentemente a última frase, e a definitiva, era sempre a seguinte: “Não temos 

efetivo para acompanhá-la e você não pode continuar. Essas mulheres são perigosas 

e não queremos problema para nós se algo te acontecer”.  

                                                        
4 Como bem descreveu Carneiro: “Primeiro é necessário escrever uma solicitação para a Vara de 
Execuções Penais (VEP) explicitando os objetivos e o período da investigação. Este pedido, uma vez 
deferido, é enviado a Subsecretaria do Sistema Penitenciário (SESIPE), onde novamente é analisado. 
Somente quando aceito também nesta instância, chega-se à direção da PFDF, a qual já não pode 
negar a realização da investigação, mas que tem total autonomia para decidir horários, dias e que tipo 
de trabalho pode ser realizado” (2015:73). 
5 Vara de Execução Criminal (VEP), SESIPE (Secretaria do Sistema Prisional) e a própria PFDF, nesta 
sequência.  



Transpostas todas essas dificuldades, e transcorridos quatro preciosos meses 

de pesquisa, pude então ter uma reunião com Diretoria da Penitenciária que, entre 

outras palavras, reafirmou os mesmos aspectos acima mencionados. Também foram 

estabelecidas uma série de regras que deveria adotar quer quisesse ou não. 

Inicialmente, aliás, a autorização que quiseram me dar era apenas de duas horas de 

contato com algumas internas, aspecto que protestei e, que ao final, resultou na 

ampliação do meu tempo de pesquisa. Na Diretoria disseram que, para proteger as 

próprias internas e evitar a reprodução de falas estereotipadas sobre elas, queriam 

saber de antemão do teor da minha pesquisa e dos meus centros de interesse. Como 

encaminhamento, me pediram para elaborar um questionário onde apresentasse 

meus interesses que, no caso, voltavam-se para a análise de casos de mulheres 

presas em flagrante portando drogas nos presídios.  

Entre outras questões, como expliquei naquele contexto, queria saber as 

motivações para tais práticas e queria perguntar se eram motivadas por amor ou 

coagidas por seus companheiros para adotar tais práticas. Essa questão, inclusive, 

sempre despertou uma reação imediata. Diferentes atores, desde advogados a 

agentes penitenciários com os quais cruzei, sempre repetiam: “Imagina!? Amor! O que 

elas querem é dinheiro. São todas mentirosas”. Por outro lado, outros pesquisadores, 

insistiam que essa era uma visão simplista, reducionista e, por que não, machista. Isto 

é, ao falar que as mulheres cometiam tais atos por amor, era como se a própria ideia 

de agência estivesse sendo negada e essa era uma crítica feita pelos estudos 

feministas.   

Não obstante, em experiência com outras mulheres inseridas em situação 

prisional, a questão tinha sido evidenciada e queria levar adiante essas considerações 

no contexto do DF. Embora não possa desenvolver a questão, em momento anterior 

à pesquisa na PDFD, realizei incursões em estabelecimentos prisionais de Natal (RN) 

e a ideia de amor apareceu como uma referência central tanto para as mulheres 

presas como para aquelas que realizavam visitas nas prisões (Melo, Alves e 

Cavalcante, no prelo). No contexto anterior de pesquisa, as mulheres, quando 

visitavam seus companheiros presos, diziam viver o maior de todos os amores do 

mundo e afirmavam dedicarem suas vidas a esse amor. Todavia, quando presas, esse 

sentimento sempre aparecia representado de outra forma, ganhando o tom de 

ressentimento e mágoa por que, na imensa maioria, quase todas eram abandonadas 

por seus companheiros quando encarceradas, a despeito deles estarem presos ou 



não. Isto é, embora exista exceções e considerações a serem feitas – era comum 

ouvir a queixa de “que os homens não amam como as mulheres e por isso não puxam 

cadeia junto” As mulheres, ao contrário, se cabavam por não abandonarem seus 

companheiros. Adotando uma postura de devoção e sacrifício em nome desse amor 

e de um ideal de família, reorientavam suas vidas para “puxar cadeia junto” com seus 

homens – sejam seus amantes, pais, irmãos, filhos, etc.  

Diante desse quadro, pretendia entender a relação entre amor e criminalidade 

e buscava compreender mais as dinâmicas desse sentimento que parecia tão 

presente em suas vidas – seja através da sua afirmação ou negação. Para tanto, 

pretendia adentrar mais nas trajetórias de vida de pessoas que vivenciaram essas 

experiências, sendo que a observação de casos de mulheres presas na condição de 

visitantes parecia se configurar como uma situação privilegiada para minhas 

observações. Por outro lado, fazer o campo em uma outra realidade prisional (no caso 

na capital federal do país), poderia me abrir novas perspectivas para pensar na 

complexidade da questão envolvida.    

Tendo por referência esses interesses, e diante da solicitação da Diretoria da 

PFDF, elaborei um questionário e o submeti à análise prévia da Direção. Ponderei 

que não gostava de “questionários fechados” e que, se fosse necessário fazê-los, 

gostaria de eu mesmo aplica-los. Ponderei ainda que, além do direcionamento que 

esses questionários podem gerar, muitas das internas deveriam ter dificuldade para 

ler e escrever e que poderiam não compreender as perguntas. Como resposta, 

mandaram que eu elaborasse um questionário simples, com poucas perguntas, 

preferencialmente de marcar “x” ou “sim” ou “não”. Naquele contexto, aliás, me 

disseram que eu não era obrigada a adotar esse procedimento, mas que teria pouco 

tempo para conversar com as pessoas e que essa seria minha única maneira de 

ganhar tempo e tentar conversar com um número maior de pessoas. Ou seja, ainda 

que nas entrelinhas, estava diante de um direcionamento quase que obrigatório. Na 

linguagem coloquial era pegar ou largar.         

Nesse panorama, elaborei um questionário como aproximadamente 40 

perguntas, o qual foi considerado grande e cansativo pela Diretoria. Como havia 

definido como critério que gostaria de entrevistar apenas mulheres que se 

encontrassem presas por tráfico de área (o que me permitiria pensar nas relações de 

aproximação e distanciamento entre visitantes, parentes de presos e presidiários), a 

Diretoria da PFDF selecionou um conjunto de mulheres presas por essa tipificação 



criminal e lhes foram entregues os meus questionários. Diga-se, de passagem, que 

não houve dificuldade para encontrá-las. Afinal, o tráfico de área é um dos crimes 

mais comuns realizados pelas mulheres da PFDF.  

Ao final, consegui realizar entrevistas com 18 mulheres e acabei fazendo isso 

em um prazo de duas a três semanas. Todos os meus contatos com as internas, como 

são chamadas na PFDF, foram acompanhadas de perto pelos agentes penitenciários 

que não somente traziam as internas para a sala - sempre em comboios de 3 a 4 

quatro pessoas que deveriam manter sempre as cabeças cabisbaixas e mãos 

voltadas para traz – como também “faziam minha segurança” e me alertavam sempre: 

“Olha, aqui são todas dissimuladas. São todas mentirosas. Você não pode confiar 

nelas...”. 

 

 

Uma “etnografia” sem nomes, rostos e possibilidades de novos encontros.   
Como mencionado, a PFDF fica situada no Gama, região administrativa do 

Distrito Federal. Em 2012 eram 718 mulheres, divididas em dois grupos distintos: as 

presas classificadas (que trabalham ou estudam) e as que não são classificadas 

(presas provisórias ou que ainda não conseguiram nenhum destes dois benefícios).  

Como bem descreveu Carneiro (2015), que teve maior acesso à PDFD do que 

eu, a estrutura física localiza-se em área retangular. Os prédios são distantes entre si, 

espalhados por todo o espaço existente. Na entrada principal há um cômodo com 

banheiro: a guarita, que tem a função de identificar quem entra e quem sai de lá. Logo 

à direita há um prédio onde ficam os homens do DF que estão sujeitos à medida de 

segurança por terem sido diagnosticados com transtorno psiquiátrico. À esquerda há 

um prédio enorme, inutilizado e abandonado, que não foi demolido e tampouco 

reformado para reutilização da PFDF. Seguindo um pouco mais à frente, avista-se o 

segundo prédio, no qual, no térreo, localiza-se a recepção geral, que é a entrada 

principal do prédio, onde fica a Diretoria e outras salas para a realização de trabalhos 

burocráticos. No andar superior há um corredor com as celas das presas que se 

encontram em regime semiaberto e as presas provisórias. Saindo deste prédio, passa-

se por um canteiro de flores e uma horta onde trabalham algumas presas e os presos 

que estão sob medida de segurança.  

 Mais à frente, disposto na forma de um grande corredor, ficam outros setores 

administrativos da PFDF, com pequenas repartições, entre elas o Núcleo de 



Assistência Jurídica (AJ), o Núcleo de Arquivos (NUARQ), o Núcleo de Apoio Materno 

Infantil (NUAMI), Núcleo de Assistência à Saúde (AS), entre outros. Era nesse 

corredor, aliás, que minha presença estava limitada, especialmente, à sala da AJ.  

 Ao final desse longo corredor, há à frente, um enorme prédio pintado de azul 

desbotado, composto por três andares e hermeticamente fechado por vários portões 

de ferro onde se encontram-se as celas, a torre – utilizada pelos agentes 

penitenciários para vigiar as internas e o pátio, onde a “massa carcerária” se reúne 

em horários alternados, bem como recebe suas famílias nos dias de visita realizados 

sempre às quintas feiras. Além da cantina (onde podem comprar cigarros, coca-cola, 

miojo, farinha láctea, etc.), no pátio existem ainda dois parlatórios, onde as visitas 

íntimas concedidas são realizadas.  

 Quando consegui minha autorização, logo na Guarita de entrada da PFDF, 

precisava deixar meus documentos, celular e chaves. Seguia por uma linha reta, 

passando pela frente o prédio da Direção e ia diretamente para uma sala do Núcleo 

de Assistência Jurídica, onde fui acolhida. Nesta sala, aguardava a chegada das 

minhas entrevistadas que chegavam sempre escoltadas em grupos de 3 a 4 pessoas. 

Eu podia conversar com uma por vez em uma mesa que era de um dos servidores da 

PFDF que estava de férias. Não tinha privacidade, pois a mesa ficava em uma sala 

compartilhada com outros servidores e os agentes penitenciários poderiam visualizá-

la estrategicamente. Nela, também estava disposta uma impressora a laser, que era 

compartilhada por todo o setor e que fazia bastante ruído, provocando ainda uma série 

de interrupções em minhas conversas 

Geralmente chegava às 9 horas da manhã na PFDF e passava a manhã 

fazendo as entrevistas, até que era interrompida pelos agentes para o almoço, 

realizado na cantina destinada ao preparo da comida para os servidores locais.  

Depois do almoço, voltava para a AJ e tinha até as 17 horas para continuar minhas 

entrevistas. Aos poucos ia tentando ganhar um pouco mais de tempo em cada 

entrevista e buscava demorar o máximo de tempo possível com cada uma das 

mulheres - até que as agentes me interrompiam e diziam que era a hora de terminar, 

pois eram elas que controlavam meu tempo.  

Com essa prática, consegui entrevistas que variaram entre 40 minutos a uma 

hora e meia. Tentei adiar ao máximo o encontro com a minha 18ª entrevistada, pois 

sabia que ali seria determinado o fim da minha pesquisa de campo, que eu quisesse 

ou não. De fato, foi o que aconteceu. A 18ª entrevistada selou a minha “expulsão” do 



campo, ao qual me acesso foi bastante limitado – não podia transitar livremente e sem 

escolta policial.  Como uma espécie de bônus final, pude acompanhar uma visita 

realizada por membros do DEPEN nas dependências da instituição e visualizar as 

celas, o pátio e a torre de segurança, que segue à risca o modelo de panóptico 

retratado por Foucault (2004). Nesse dia, assim como nos demais, fui escoltada o 

tempo todo. Só que, especificamente nesse contexto, não poderia trocar 

absolutamente nenhuma palavra com as internas.      

Também não pude filma-las, nem tirar fotos e precisei lidar com situações de 

desconforto e que mexiam comigo emocionalmente. Me sentia particularmente 

incomodada ao vê-las esperar por horas com as cabeças baixas nas mesas para 

poder conversarem comigo, sem que pudessem trocar uma palavra entre si. No 

entanto, precisava superar essas sensações e tentar ganhar o máximo de tempo 

possível. E mesmo que isso significasse certo desconforto para elas, sentia que 

queriam falar comigo, que qualquer coisa era melhor do que passar o dia todo entre 

a cela e o pátio – limitado a duas ou três horas diárias. “Qualquer coisa que saía da 

rotina é melhor que nada”, diziam.  

Nossas conversas, por outro lado, sempre foram vigiadas, mesmo que os 

agentes penitenciários dissessem “fiquem tranquilas, pois não estamos prestando a 

atenção na conversa de vocês”. Todavia, contrariando essa afirmação, nossas 

conversas algumas vezes foram interrompidas ou depois ouvia os seguintes 

comentários: “Essa aí até que não falou tanta mentira hoje”. Nessa situação, por mais 

que me esforçasse, era muito difícil descontruir uma relação de hierarquia entre 

pesquisador e pesquisado. Outrossim, não pude desenvolver uma relação sólida de 

confiança com elas, pois não tive tempo e nem condições para tanto. Por outro lado, 

muitas tinham medo, pois falar mal da instituição pode levar ao castigo e aumentar o 

tempo de punição.  

Devido à celeridade como as coisas foram conduzidas, não pude sequer 

memorizar seus rostos. Apesar do acolhimento inestimável de uma única servidora, 

meus pedidos foram quase todos negados ou submetidos a profundas alterações. 

Não tive o tempo pedido demandado para a realização da pesquisa; não tive como 

estabelecer uma relação de confiança com as mulheres entrevistadas; não tive 

privacidade para realização das entrevistas; não pude ter acesso às dependências 

prisionais ou consultar os processos das mulheres entrevistadas. No meu caminhar, 

sempre fui escoltada e vigiada de perto com a desculpa de que estavam me 



protegendo. Aliás, diante dessas considerações todas, cheguei a pensar inclusive em 

qual seria a validade dos meus dados. O que poderia fazer com eles? Seria criticada 

por apresentar esses dados nessas condições?  

Não obstante, todas ansiavam por conversarem comigo; interessavam-se pela 

pesquisa e se mostraram extremamente generosas comigo ao compartilharem parte 

de suas histórias de vida. Ou seja, naqueles poucos minutos compartilhados entre 

nós, a despeito de todos os impedimentos, tenho a certeza de que vivíamos uma 

relação de cumplicidade, selada muitas vezes por um simples toque de mãos - 

permitido apenas quando nos apresentávamos e nos despedíamos, sem possibilidade 

de um novo encontro.  

Enfim, em nossas conversas, precisávamos trocar palavras bem baixinho, 

quase entre murmúrios. Não podíamos falar abertamente sobre forma indigna como 

são tratadas, pois isso as levaria ao castigo e ao isolamento se descobertas. A 

despeito do barulho da impressora que insistia em nos incomodar e de todas as 

imposições da própria PFDF, me traziam à tona um mundo que precisa vir à tona. 

Nesse sentido, mesmo que meu campo seja limitado, tenho a obrigação moral e 

política de fazer essas falas saírem dos muros da prisão que insistem em calá-las.  

Ainda em processo de reflexão sobre todas essas questões, penso que minha 

obrigação (moral e política) é trazer essas questões à tona e mostrar os diversos 

sentidos vinculados à relação entre mulheres, encarceramento e tráfico de drogas. 

Assim, penso no meu ofício como um trabalho de formiguinha. Limitado, mas ao 

mesmo tempo, espero, capaz de contribuir para tentar romper as grades, os arames 

e os portões de ferro que impedem essas mulheres de serem ouvidas. Quando não 

são ouvidas, são reiteradamente representadas como seres patológicos, monstruosos 

e degenerados, representações que não cabem entre as mulheres que conheci. 

Embora se sintam merecedoras da pena de prisão por terem agido errado, estamos 

diante de pessoas que aprendem a ser fortes cotidianamente, pois “cadeia não é lugar 

para fracos”, com dizem. Entre desejos e motivações diversas, fizeram determinadas 

escolhas passíveis de punição, mas cujas razões são muito mais complexas do que 

possamos imaginar em um primeiro momento.  

   Nesse sentido, mesmo se meu trabalho possa ser caracterizado como aquilo 

em que ele não foi em termos etnográficos, os dados permitem trazer à tona uma 

realidade que precisa ser denunciada. Afinal, por que tanto medo dos pesquisadores? 

Por que as vozes dessas mulheres precisam ser cerceadas de tal forma? Como 



realizar pesquisa em contextos como esses marcados pela violência e arbitrariedade 

em diversos sentidos?  

 
Breve panorama  

A título de introdução, o sistema penitenciário brasileiro é o terceiro mais 

populoso do mundo, com um número de 715.655 de pessoas presas, no ranking 

absoluto de população carcerária do mundo, perdendo apenas para os EUA, com 2,2 

milhões, e para a China, com 1,7 milhões21 (BRASIL, 2014). Nos últimos 12 anos, o 

crescimento populacional da população carcerária foi de 130% (para os homens) e de 

257% (para as mulheres) – em sua maioria com alguma vinculação às drogas como 

mencionado6.  

Em termos gerais, embora exista uma mesma legislação nacional que rege o 

sistema prisional, a realidade brasileira não pode ser pensada em termos 

homogêneos. A realidade das prisões no país é muito diversificada, mesmo para 

mulheres, e o alargamento ou redução de direitos (para elas e eles) depende muito 

do contexto local (e dos diretores/diretoras desses complexos). Não obstante, é 

possível constatar uma estrutura relativamente comum. Isto é, como aponta Kant de 

Lima (1996, 2008), vivemos em um país cujo sistema judiciário é inquisitório7 que visa 

punir determinados grupos e, desse modo, reestabelecer a ordem social rompida 

simbolicamente. Desse modo, apesar de uma legislação bastante avançada em 

termos de direitos para pessoas presas8, tudo parece funcionar no sentido inverso.  

Pode-se afirmar, aliás, que os dados etnográficos, assim como inúmeras 

pesquisas realizadas no campo prisional, indicam como a estrutura social nacional se 

traduz em formas de distribuição de justiça desiguais, constituindo um direito seletivo 

e apropriado historicamente por elites. Percebe-se, ainda, uma clara correlação entre 

a ideia de justiça e de punição, que marca o corpo e alma dos detentos, transformando 

os presídios em lugares adequados para esse fim. “Punir é castigar, fazer sofrer. A 

intimidação, a ser obtida pelo castigo, demanda que este seja apto a causar terror” 

(Thompson; 1984, p.6).  

                                                        
6 Embora a tendência seja diferente hoje, ainda não há clareza em relação à posse ou consumo de 
drogas, já que não há uma quantidade estipulada. A condenação, ou não, irá depender muito da 
subjetividade do juiz, do tipo de droga que a pessoa está portando e de que classe social é proveniente.   
7 Ver Kant de Lima (1996) 
8 Ver LEP – LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.  



Como “consequência” desse pensamento punitivista, o sistema de auxílio 

básico aos presos é deficiente e a grande maioria não tem assistência jurídica 

adequada. Se, em termos normativos, a dignidade humana é um princípio norteador 

dos códigos normativos, na prática as penalidades aplicadas geram a “mortificação 

do eu”, para usar os termos de Goffman (1974) e deixam, para o bem ou para o mal, 

cicatrizes permanentes nas vidas dos que estão vinculados a esse contexto, seja na 

condição de presidiários ou de seus familiares. Os dados que irei apresentar, aliás, 

não deixam de reiterar essa perspectiva e podem ser pensadas como narrativas de 

ressentimento por essas vivências.    

Como forma específica de imaginar a sociedade, o direito tem sido utilizado 

como controle social e punição de classes menos favorecidas em termos sociais, 

étnicos, raciais e, como gostaria de frisar, de gênero9. A maior parte da população 

carcerária é jovem, negra (ou parda), proveniente de contextos de vulnerabilidade 

(econômica, social ou afetiva) e possuem baixo nível escolar10. Aliás, o aumento 

expressivo de mulheres presas é marcante em toda a América Latina, sendo que as 

mulheres parecem se constituir, hoje, com um dos principais alvos das políticas de 

repressão às drogas (Carneiro, 2015).         

A ambiguidade e a arbitrariedade são outras características marcantes do 

sistema prisional. Isto é, se existe uma Lei de Execução Penal que assegura direitos 

àqueles que se encontram em situação de prisão, esses ordenamentos não são 

efetivados na prática ou, no mínimo, interpretados de maneira equivocada. Ou seja, 

embora existem diretrizes nacionais que estabelecem princípios gerais de 

organização dos estabelecimentos de privação de liberdade, mas, na prática, cada 

Unidade Prisional parece obedecer aos ordenamentos dos seus diretores locais e as 

regras vão mudando de acordo com quem assume esses cargos, como Diretores e 

sua equipe. Se o conceito de ressocialização é um elemento de ordenação, na prática, 

para o preso a inserção no mundo prisional limita em grande medida suas 

possibilidades de autogoverno através de uma série de procedimentos que 

disciplinam seus corpos e tempo e provocam diversos processos de mortificação.  

Embora importantes (e amplamente discutidas por Foucault 2004, 2010, 2012; 

Garland, 2010; Zafaroni, 2012), tais questões não costumam despertar a atenção da 

sociedade mais ampla. No Brasil, quando o tema vem ao debate, é comum ouvir-se 

                                                        
9 Confira referenciais teóricos adiante.   
10 Como ressaltou Carneiro, muitas tentam recolher migalhas afetivas. 



entoar o mantra de “bandido bom é bandido morto” ou “de que filho de peixe, peixinho 

é”, o que legitima a forma como presos e familiares de presos, na maioria mulheres, 

são representados e “capturados” pelo sistema prisional, como é o caso das 

entrevistadas.     

Por outro lado, embora as prisões sejam majoritariamente pensadas como 

espaços masculinos e que sejam compostas por uma população maior de homens, 

as taxas de encarceramento feminino estão crescendo vertiginosamente como 

mencionamos. Como apontou Chies (2008) é comum que as mulheres sejam 

destinadas às unidades prisionais já em estado bastante deteriorado, “quando não 

servem mais aos homens”.  

Outrossim, mesmo que seja relevante refletir sobre o que seria “uma prisão 

para mulheres” em um sentido mais amplo, cabe notar que especificidades de gênero 

não costumam ser asseguradas e as mulheres, de diferentes formas, passam por 

processos que visam, especificamente, “conter” sua sexualidade a partir de diferentes 

dispositivos disciplinares. No caso da PFDF, aliás, isso é bastante claro, quando são 

exigidos documento para comprovação de união estável raramente existente entre as 

mulheres encarceradas e, no modo como podem utilizar o parlatório – local destinado 

para as visitas íntimas, as quais podem ter a duração de apenas 30 a 45 minutos sob 

pena de castigo e suspensão de visita de 60 dias para aquelas que transgredirem 

esse tempo – que, paradoxalmente, não podem controlar, pois não podem usar 

relógios (Carneiro, 2015).       

Ademais, como comprovei em campo, a grande maioria das mulheres presas 

tem baixa escolaridade, é jovem e já possui um ou mais filhos, constituindo-se como 

“chefes de família”. São também provenientes de ambientes marcados pela 

vulnerabilidade, em termos sociais, econômicos e, como gostaria de frisar, afetivos. 

Assim, embora existam exceções, são recorrentes as histórias de dificuldades, 

abusos na infância e trajetórias sobrevivem, muitas vezes, de migalhas afetivas, seja 

de seus companheiros ou famílias. Por outro lado, ainda que as práticas criminais 

devam ser pensadas também como resultado de escolhas e projetos específicos, o 

envolvimento com a criminalidade (e com as drogas especificamente) e o mundo 

prisional, muitas vezes, faz parte da realidade de muitas dessas mulheres, desde a 

mais tenra idade. É possível inclusive encontrar famílias inteiras presas, sendo que, a 

julgar pelos meus dados, grande parte das mulheres tem pelo menos um parente em 

situação de prisão, sejam seus pais, mães, filhos(as), irmãos(as), sobrinhos(as), tios 



(as) ou primos (as). O longo trecho que se segue, inclusive, traz muitos elementos 

para pensar a questão e suas consequências em termos mais amplos - já que as 

mães são as principais responsáveis pela estruturação familiar.  

 
Eu, para mim, eu estando presa, tá bom, né? Para mim foi bom. Eu 

precisava vir presa. Eu tava levando uma vida muito difícil. Muito doida. Comecei 
a usar droga, a usar crack, né? E aquilo estava me levando à morte...Para mim 
foi bom vir para cá. To procurando enxergar como um ponto de renovação na 
minha vida. Eu estou tentando ver as coisas assim. Eu sou mãe de dez filhos e 
só um me dá trabalho, que é meu segundo filho. Os outros não, são formados. 
Têm carta de representação, tudo direitinho, né? O ruim é que eu não esperava 
deixar eles sozinhos no mundo, né? E não ia abandonar nenhum deles, jamais, 
mesmo fazendo coisa errada...Meu filho foi preso na primeira vez com 16 anos. 
Ele participou de um assalto em um posto. Ele fez isso e depois parou. Não foi 
preso. Eu dei uma bronca nele. Naquele tempo eu tava bem. Não mexia com 
droga, nada disso. Eu  criei cinco filhos sozinha. Os cinco mais novos têm pai, 
mas todos me abandonaram. Os cinco mais novos tem um pai com quem vivi. 
Mas os outros cinco eu criei sozinha. Sozinha, não...Eu confio em Deus e ele 
sempre me amparou. Desses filhos todos, só um me dá trabalho. Só ele...ele 
começou a me dar trabalho em uma certa época ne? Quando conheceu um 
amigo...ele sempre estudou, trabalhava, tinha carta de recomendação da galois, 
ele era inteligente. Ai conheceu esse amigo e começou a aparecer dinheiro fácil, 
né? Ele trazia para casa esse dinheiro. E aí começou a se envolver com uma 
droguinha pesada...Na época era a merla. Mas não é tão pesada quanto essa 
outra, que é o crack. Esse é pesado, né? Ai ele usava, né? Eu pedia para ele 
não usar, ia atrás, falava para ele não assaltar.. Mas ele sempre me interrompia. 
Ai ele depois ele foi preso e aí eu fui presa pela primeira vez, né? Essa é a minha 
segunda passagem. Eu fui visitar ele e cheguei na cadeia e ele tinha feito uma 
dívida enorme, né? Eu pensei assim ó: ou eu levo ou vai acontecer algo de mais 
grave com ele, né? (G. PDFD, junho de 2015).  

   
Por outro lado, outra ideia difundida no senso comum é que as mulheres que 

cometem práticas criminosas teriam sido levadas a cometer tais dados devido a dois 

aspectos centrais: devido a questões hormonais (assim, podem matar o próprio filho 

se acometidas por depressão pós-parto, por exemplo) ou ligadas à ordem dos 

sentimentos. Nesse sentido, as mulheres seriam levadas para o crime por meio de 

uma relação afetiva, motivadas pelo sentimento de amor. Essa visão, aliás, é também 

acionada durante os julgamentos sendo acionadas tanto por juízes como operadores 

do direito, assim como pelas próprias internas, possuindo uma eficácia concreta.   

Inúmeros estudos11, contudo, demonstram como essa perspectiva é simplista. 

Aliás, embora muitas se percebam como “criminosas” por terem cometido atos 

tipificados como ilegais, sentem-se punidas por romperem os limites socialmente 
                                                        
11 Ver referencial teórico ao final do texto.  



estabelecidos seja como bandidas, mulheres ou parentes de bandidos – categorias 

que se sobrepõem como vimos anteriormente e pude perceber em campo. Como 

demonstra Ribeiro de Oliveira (2014), por exemplo, existem mulheres envolvidas nas 

mais diversas atividades, inclusive as criminais. Ao focar o contexto feminino e dar 

sentido às práticas criminais realizadas por suas informantes na condição de 

lideranças, a autora evidencia inclusive o sentido polissêmico do termo de 

criminalidade. Assim, ao contrário de mulheres dominadas por homens ou 

transformadas em seres amorais por suas escolhas, algumas se percebem como 

“jovens empreendedoras” de negócios que envolvem estratégia, coragem, adrenalina, 

“sangue quente” e inserção social. Se sentem fragilizadas em certos momentos como 

todos os seres humanos inseridos em situação prisional, tampouco se percebem 

como delicadas e frágeis, mas, antes, como transgressoras de uma certa ordem. 

Assim, podem inclusive “matar como homens” e até superá-los.   

No caso da minha pesquisa, as motivações para entrada no crime são variadas. 

Na verdade, em muitos casos, as fronteiras entre o mundo legal e ilegal são muito 

tênues para muitas das mulheres entrevistadas. Ainda que exista exceções, muitas já 

conviviam com drogas, prisões e práticas criminais desde o início de suas vidas. A 

maioria, contudo, não dispunha de pouca quantidade de droga (menos de 50 gramas) 

e estava iniciando a vida criminal (a maior parte das minhas entrevistadas estava 

sendo presa pela primeira vez e eram presas provisórias). Também não estavam 

articuladas a uma rede de tráfico maior e não dispunham de armas, por exemplo, ou 

capital simbólico elevado. O fato, aliás, pode ser facilmente comprovado. Nenhuma 

delas possui assistência jurídica adequada e não contam com os benefícios 

compartilhados pelos “irmãos” do crime, geralmente vinculados a coletivos como o 

PCC e o PV. Assim sendo, se que quiserem dormir em uma jega (ou seja cama) terão 

que arrumar dinheiro para tanto (o que pode variar entre 300 a 700 reais e submeter-

se às regras de hierarquia local). Caso contrário, terão que dormir na praia (ou seja, 

no chão) e/ou perto do boi (banheiro).        

 

  

As drogas, a guerra e as mulheres: contextos globais e nacionais.   
Neste tópico, pretendo apresentar um panorama histórico sobre diferentes 

perspectivas e modelos de políticas públicas adotadas no mundo em relação à 

repressão às drogas. Boa parte dos dados está fundamentada nas pesquisas de 



Burgierman (2011) e de Carneiro (2015), que apresentam dados atuais e importantes 

para reflexão. Ao passo que Burgierman permite estabelecer um panorama global e 

situar os interlocutores nas tramas de significados locais, Carneiro trata 

especificamente da relação entre mulheres e tráfico de drogas na Cidade do México 

e no Brasil, focando especificamente a PDDF.   

Em “O fim da guerra”, Burgierman (op. cit) indica que nos anos de 1980 o 

então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, criou um modelo em relação 

ao uso e tráfico de drogas cujo slogan era “apenas diga não” (“Just Say No”) e que 

pretendia não só coibir, como eliminar todas as drogas do mundo, como se isso fosse 

possível. Para tanto, adotou uma série de medidas legais que tiravam os bens dos 

traficantes advindos do dinheiro do tráfico, bem como adotou uma política penal de 

tolerância zero às drogas, não fazendo distinção entre usuários e traficantes. Para 

que seus os objetivos fossem alcançados, buscou a cooperação internacional de 

diferentes países, os quais passaram a seguir essas diretrizes em termos legais e 

punitivos e assinaram uma Convenção Única de Combate as Drogas. É o coroamento 

do modelo de “guerra às drogas”. Neste contexto, bilhões de dólares foram gastos 

com armas muito potentes, vigilância nas fronteiras e helicópteros militares e os EUA 

financiaram e apoiaram medidas nesse sentido em escala global. A investida foi dura 

especialmente na América Latina, pois era “a região que produzia quase toda a droga 

que os americanos consumiam”.  

Porém, passados mais de 30 anos, a guerra às drogas levou não à eliminação 

do tráfico, mas ao seu fortalecimento e aprimoramento das redes internacionais de 

narcotráfico. A consequência mais notável é o aprisionamento de milhares de pessoas 

no mundo inteiro. Segundo o autor, no ano de 2010 havia no mundo cerca de 210 

milhões de usuários de drogas ilícitas, segundo dados da Organização das Nações 

Unidas (ONU), dos quais  165 milhões de pessoas eram consumidores de maconha. 

Ou seja, 80% do total, assim o combate às drogas refere-se, em grande medida ao 

combate a cannabis ou maconha. Aliás, como pude comprovar, a maior parte das 

mulheres entrevistadas na PDFD estão presas justamente por portarem maconha em 

seus corpos - todas com uma quantidade inferior a 50 gramas conforme relataram e 

constam nos autos processuais12.     

                                                        
12 É possível ter acesso a alguns no site do Tribunal de Justiça.    



Entre outras questões, pode-se dizer que a razão do fracasso da não 

exterminação das drogas é que se tentou resolver o problema complexo por meio de 

um sistema simples. No caso das drogas foi criado um sistema para diminuir o 

consumo, e isso acabou originando reações que levou ao aumento do uso de drogas 

no mundo, pois o consumo e envolvimento com drogas envolve questões 

absolutamente complexas, já que diz respeito a questões morais e subjetivas, com 

também envolve vultuosos recursos - além de uma complexa rede de organização 

criminosa, em âmbito internacional e nacional.   

 Antes de prosseguir, contudo, cabe notar que existe uma complexa hierarquia 

e uma ampla pluralidade de papeis que podem ser desenvolvidos (e alternados) no 

envolvimento com o tráfico. Carneiro (2015), que realizou pesquisa sobre o tema 

focando a participação feminina particularmente, identifica pelo menos os seguintes 

cargos no processo de produção, consumo e venda de drogas: (1) plantadores, que 

plantam e cultivam as substâncias consideradas ilegais; 2) os/as pisadero/as, que no 

México, tem o papel de literalmente pisar as folhas de coca; 3) mulas, que carregam 

a droga para outro lugar driblando os circuitos de segurança e correndo os riscos 

potenciais; 4) aviãozinhos, que leva e traz a droga geralmente em pequenas 

quantidades e estabelece uma rede de contatos para a distribuição da droga; 5) vapor, 

que vende a droga a varejo nas bocas de fumo; 6) olheiros, que é o que vigia a 

chegada da polícia e é um dos únicos delatores aceitos – denunciam pessoas 

traiçoeiras; 7) cozinheiros, que prepara a droga para o consumo e cujo papel é 

especialmente importante na produção da pasta base da cocaína; 8) gerentes, que é 

o que está mais próximo do traficante dono do negócio; 9) donos da boca, que é 

responsável pelo local em que a droga é vendida (e muitas vezes 

produzida/embalada) e cuja posição está em processo de constante disputa; 10) 

chefes, que não é necessariamente o dono de uma boca, mas o organizador de uma 

rede de tráfico mais ampla e que o cabeça logística das atividades criminalizadas e 

detém grande poder em termos financeiros e políticos; 11) soldados, que faz a 

proteção do chefe e da boca de fumo; 12) armeiros, que é a pessoa responsável por 

conseguir as armas necessárias a manutenção das bocas e chefias.     

Vale ressaltar, aliás, que há certa transitoriedade entre esses cargos e, que 

na maior parte das vezes, os chefes, que detém o maior poder político, raramente são 

aprisionados – situação bastante típica do Brasil. Se julgarmos pela situação 

encontrada no DF, em particular, a grande maioria das mulheres costuma 



desempenhar o papel de mulas, ainda que existam algumas traficantes donas de 

bocas de fumo – muitas vezes, herdadas, de seus maridos (quando estes vão presos). 

Como eu e Carneiro (2015) pudemos observar, fato que já foi mencionado antes, a 

maior parte vende drogas no varejo, correndo riscos potenciais no que diz respeito ao 

transporte e à superação de redes de segurança, sendo que os recursos obtidos são 

restritos, se compararmos aqueles obtidos pelos chefes. Ou seja, nem todos “lucram” 

igual ou correm riscos semelhantes quando ingressam na prática do tráfico, havendo 

uma complexa hierarquia a ser considerada. 

Diante desse panorama, no ano de 2011 foi criada a Comissão Global de 

Política de Drogas, por iniciativa de Amanda Feilding, fundadora da Beckley 

Foundation, onde líderes globais se propuseram a pensar em políticas públicas que 

busquem outras diretrizes que não a simples guerra às drogas. Uma das questões 

mais debatidas, aliás, foi em torno do debate sobre a maconha, especificamente.  

Desde então, algumas medidas alternativas têm sido propostas. A Holanda, 

ao descriminalizar a maconha na década de 1970 e permitir o consumo nos coffee 

shops foi pioneira nesse sentido, mas os resultados foram parciais. Houve diminuição 

do consumo de drogas entre os holandeses, mas, hoje, os traficantes dominam o 

comércio, pois não foi permitido cultivar a planta (e essa atividade foi controlada por 

redes de traficantes atualmente). Portugal também está à frente da questão, quando 

descriminaliza o uso de maconha (e de outras drogas) e acolhe os usuários não nas 

prisões, mas no sistema de saúde. A Espanha também aprovou o uso recreativo da 

maconha e a o estabelecimento de clubes de plantadores. Nos EUA, alguns Estados 

(Colorado, Washington, Massachussetts e Columbia) aprovaram a lei que 

descriminaliza o uso da maconha para fins medicinais, sendo que Oakland pretende 

se tornar a capital nacional da indústria legal da maconha (Burgierman, 2011). Talvez 

a perspectiva de mudança maior, contudo, venha do Uruguai que, em 2015, instituiu 

um modelo pioneiro e ainda não plenamente efetivado.    

No  Brasil, que continua sendo área de rota do tráfico internacional, embora o 

debate ganhe mais a arena pública através de coletivos organizados em prol da 

descriminalização das drogas (e da maconha especialmente), as mudanças seguem 

a passos lentos. Conforme mencionado, a Lei no. 11.343, de 23 de agosto de 2006, 

instituiu uma diferenciação entre usuários (aqui chamado de dependentes de drogas) 

e traficantes de drogas no Brasil, penalizando especialmente os segundos tipos e 

determinando medidas de reinserção social e socioeducativas conforme disposto nos 



artigos 33 e 3513. Foi celebrada como pioneira ao marcar uma postura diferente da 

simples punição para quem se envolve com as drogas e torna-se um usuário ou 

dependente. No entanto, os critérios de diferenciação entre os dois tipos, não foi 

tipificado. Nesse sentido, depende, basicamente, da subjetividade do juiz14, o que 

levou a um quadro não de diminuição da prisão por tráfico, mas ao contrário. Entre 

um dos aspectos que gostaria de ressaltar a referida Lei também estabelece que as 

penas devem ser aumentadas em 1/6 para aqueles realizam essas atividades nas 

imediações de estabelecimentos prisionais, entre outros lugares, ou seja, que fazem 

o “tráfico de área”. As pessoas envolvidas nesse tipo de prática criminal, como é o 

caso das mulheres entrevistadas na PFDF, independentemente de serem 

dependentes ou não e da quantidade de drogas que possuam, serão sempre 

consideradas traficantes, presas em flagrante e sem direito ao habeas corpus.    

 
Sobre sentimentos e o reconhecimento como mulas.   
 Apresentado esse panorama, e um pouco do meu trabalho de campo, passo 

agora a apresentar algumas narrativas das internas entrevistadas. Ressalto que, 

durante o momento em que pude estar em campo, apesar de todas as dificuldades, 

foram me relatados castigos, formas de humilhação e desrespeito as quais as 

mulheres estão engajadas. Foram relatados os procedimentos nas celas - realizados 

pelos agentes penitenciários em busca de drogas ou outros objetos tornados ilícitos 

como uma simples caneta bic, por exemplo -  onde seus poucos bens são 

vasculhados, jogados no chão e muitas vezes destruídos. Histórias de abusos 

cometidos por determinados agentes, assim como o uso frequente do spray de 

pimenta também se fizeram presentes. Contaram ainda de médicos que tem nojo de 

tocar em seus corpos; das tentativas de suicídio (inclusive ateando fogo ao próprio 

corpo) e da vontade de morrer que sempre as acomete.  

Relataram a saudade dos filhos e de suas mães, que muitas vezes são 

humilhados pelas agentes nas quando tentam visita-los. Também falaram das drogas 

e dos lucros que geram, assim como seus ciclos de dependência e, quicá, de 

                                                        
13 Segundo o artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, o tráfico de drogas possui uma pena 
maior, entre 05 e 15 anos. Já o artigo 35 da mesma lei prevê pena de 03 a 10 anos para quem é 
condenado por associação para o tráfico de drogas.  
14 Conforme disposto no artigo 28, § 2º: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, 
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que 
se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes 
do agente”.       



endividamento. Para muitas, a droga é um refúgio e uma necessidade quando importa 

para que tenham fome e consigam comer a comida desagradável que que recebem 

(ou xepas). Em meio à angústia e às dores de estômago, muito presentes nos 

presídios como colocou Diniz (2015) e à proibição de receberem inúmeros remédios 

(desde o paracetamol, esomeprazol, etc.), a maconha é importante para que 

consigam dormir em meio a baratinhas que insistem em se esconder entre suas 

cavidades (especialmente nos ouvidos).  

A droga, por outro lado, é a possibilidade de dinheiro arriscado, mas fácil. 

Importante não somente para produzir a vida em termos mais básicos, como também 

para permitir a ostentação que algumas delas almejam para que, dessa forma, sintam-

se como gente. Nesse sentido, através do tráfico de área, 50 gramas de maconha que 

valeriam na rua entre 80 a 150 reais, no presídio, podem se transformar em 600, 2000, 

4000 e até 6000 reais – a depender de quem seja a mula15.  

Ou seja, embora não possamos pensar em uma realidade homogênea e 

mesmo sabendo que há trajetórias, motivações e percursos diferentes, muitas 

histórias encontradas na máquina do abandono, para usar os termos de Diniz (2015) 

são semelhantes. Nesse sentido, estamos diante de vidas marcadas por 

vulnerabilidades, abusos, sofrimento, vontade de superação e arrependimento, 

quando pensam em suas mães e quando percebem que seus filhos vão crescer sem 

que possam acompanha-los nesse caminhar. A saudade e o amor, especialmente aos 

filhos e a uma ideação em relação ao que consideram suas famílias, também ganham 

centralidade. Contudo, ao contrário do que a crítica feminista, ganha importância, esse 

sentimento não lhes retira toda a agência, pois oferece também um sentido para a 

vida, justifica escolhas e ajuda a construir perspectivas para o futuro em um presente 

marcado por pequenas e grandes misérias.  

Diga-se, de passagem, que, entre minhas dezoito entrevistadas, apenas uma 

me falou que realizou essa prática motivada por amor a um companheiro. Todavia, o 

amor apareceu como um sentimento de alto poder explicativo, ainda que 

redirecionado para seus próprios filhos. Desse modo, mesmo se reconhecendo como 

mães que haviam cometido coisas erradas e que causaram sofrimento desmesurado 

para suas mães, como diziam, “seus filhos não passavam por necessidades”. Tudo 

parecia valer a pena.   

                                                        
15  Aliás, percebi como as mulheres iniciantes negras tem as menores ofertas se comparadas às 
brancas.       



Além de falarem sobre seus filhos (apenas uma entre dezoito não os tinham), 

quase todas me disseram ter sido criadas sem a presença efetiva de um pai ou, na 

presença da figura paterna, um relacionamento conturbado. Todas, contudo, 

mencionavam suas mães e, através da lembrança delas, teciam longas narrativas de 

arrependimento e projetavam um futuro diferente.  As mães, não só para ela, mas no 

universo prisional como um todo - são representadas como rainhas e consideradas 

quase que sagradas, quer seja entre as mulheres ou homens. Só que à diferença dos 

presídios masculinos, nas unidades femininas, a presença de mães é mais limitada – 

as mães costumam ser mais duras com as suas filhas em práticas criminais; ou 

assumem a responsabilidade pelo cuidado com os seus filhos. Há também um esforço 

das mulheres em poupá-las. Vejamos:   

 
Eu visitava meu irmão na cadeia. Chegava na segunda feira para pegar a 

senha e entrar só na quarta. A gente dormia no chão. Tem policial que diz que a 
gente não pode colocar colchão no chão, diziam que a gente tem que ficar em 
pé. A gente era xingado. A família do preso sofre tanto na fila, como fora dela. 
Por qualquer coisa, uma xuxinha de cor... vc já não entra...é muita coisa...é muito 
ruim...Eu visitava por amor. Pelo meu irmão. Eu queria poupar a de ver a minha 
mãe naquela situação. Eu não queria deixar meu irmão sozinho. Eu tomei a 
frente e puxei a cadeia com ele e, no final, acabei presa também. Minha irmã me 
visita, mas não quero que minha mãe venha me visitar. Não quero que ela passe 
por essa situação.  (G. PFDF, junho 2015).    

 
Os relatos mostram não só como a figura da mãe é importante no ambiente 

prisional, mas denunciam ainda uma situação muito comum e que pude visualizar bem 

entre as mulheres entrevistadas. Muitas vezes o aprisionamento começa antes da 

própria prisão ser iniciada, já que o convívio com a prisão já anterior, já faz parte do 

universo familiar de muitas delas. Algumas delas, inclusive, realizavam visitas aos 

presídios desde a infância, levadas geralmente por suas mães para ver parentes 

presos - pais, irmãos, tios, sobrinhos. Além desses fatos, foi perceptível que as 

mulheres entrevistadas na PFDF, aparentemente, não estavam articuladas nas redes 

mais amplas do tráfico. Muitas delas, inclusive, eram iniciantes, sendo que o trabalho 

de tráfico em área de segurança é visto com uma das primeiras ocupações, e estão 

presas pela primeira (entre dezoito mulheres, apenas duas eram reincidentes). De 

acordo com que me disseram, a grande maioria desse trabalho é realizado por 

mulheres, sendo que as mulheres grávidas são alvos preferenciais para tais práticas. 

Afinal, no DF, as grávidas não são passam pelo scanner corporal que, de imediato, 

detectaria a droga em seus corpos.  



Os relatos indicam que as mulheres que fazem tráfico de área, como nos 

casos aqui citados, correm grandes riscos, sendo que sua posição na hierarquia do 

tráfico é considerada uma das mais baixas. Além desse ser considerado um crime 

hediondo, raramente estão conectadas a uma rede maior de traficantes e, quando 

presas, em flagrante, não conseguem contar com o apoio dessa rede e obter, por 

exemplo, uma assistência jurídica adequada. Ou seja, como demonstrou Carneiro 

(2015), as mulas são de fato, as pessoas descartáveis – a maioria, mulheres 

descartáveis.   

Por outro lado, como também pude observar em campo, há entre as mulas 

aquelas que são consideradas “bois de piranha” e, embora não possa comprovar, 

algumas das minhas entrevistadas podem ser representadas por essa identidade. As 

mulheres “bois de piranha” entram como visitantes nos PFDF portando pequenas 

quantidades de drogas e costumam ser denunciadas no trajeto de inserção nos 

presídios. Geralmente retiram as “senhas mais baixas”, ou seja, são as primeiras a 

entrar para as visitas, e quando o fazem, são apreendidas. Nesse caso, a atenção dos 

agentes penitenciários que monitoram as visitas e realizam as revistas nos/nas 

visitantes, estão todas voltadas para essas pessoas que logo se transformarão em 

internas, sendo que, enquanto são submetidas aos procedimentos de segurança 

(retirada da droga na frente das agentes, realização de exames no IML, etc.), outras 

mulas conseguem entrar com carregamentos maiores de drogas. Desse modo, 

conseguem entrar e distribuir esses “bens” entre aqueles com poder para tanto, 

cabendo notar que as drogas têm maior circulação nos estabelecimentos prisionais 

masculinos se compararmos ao feminino.  

Esse, inclusive, não deixa de ser um dos grandes paradoxos do mundo 

prisional: se grande parte das pessoas estão presas pelo envolvimento com drogas e 

por causa desse envolvimento (no caso feminino, essa é a tipificação criminal mais 

cometida como já vimos), é facilmente perceptível que essas Instituições, ao menos 

no caso brasileiro, não existem sem que exista circulação de drogas, desde as legais 

(como psicotrópicos, que são largamente distribuídos pelos próprios operadores do 

sistema) até as ilegais (como maconha, cocaína, crack, etc). Só que, ao contrário do 

que acontece na rua, no presídio ganham peso de ouro, tornando-se um recurso 

altamente disputado. As drogas, aliás, alimentam a frágil economia das prisões, 

criando novas regras e hierarquias. Afinal, como inúmeras mulheres me disseram: “no 

presídio, quem tem droga é rei”.    



Embora simplificado, o quadro apontando, tanto em termos globais como 

locais, indica que a política de eliminação às drogas precisa ser repensada.  Houve 

um fortalecimento do Estado Penal e Punitivo e o encarceramento maciço de 

mulheres em virtude do tráfico de drogas é prova disso – assim como a 

desestruturação de inúmeras famílias, já nascidas em condições de vulnerabilidade.  

Aliás, ao contrário do que previa inicialmente a Lei de Drogas de 2006, e a 

pesquisa por mim realizada exemplifica como não está havendo uma diminuição do 

encarceramento em virtude do envolvimento com drogas. Vivemos tempos de 

encarceramento massivo, especialmente de jovens, e as mulheres passaram a ocupar 

um lugar de destaque nessa configuração.  E, mesmo que o quadro venha se 

alterando e que seja importante evitar generalizações, a maioria ainda ocupa uma 

posição secundária nesses processos. Raramente são gerentes, por exemplo, se 

recuperarmos a distinção proposta por Carneiro já mencionada. Por outro lado, suas 

conexões com as redes de tráfico são locais e quase sempre possuíam uma posse 

de drogas bastante restrita (menos de 50 gramas). Isto é, fizeram o tráfico de droga 

e/ou vendiam droga no varejo. Foram muitas vezes motivadas por amor, 

especialmente por seus filhos; pela bsuca de recursos financeiros para produzir a 

cotidiano (ou seja, para comprar comida, pagar a água e a luz, fugir da violência 

doméstica perpetuada por maridos); bem como para reverter simbolicamente a 

situação de desigualdade em que se encontram através da ostentação de bens 

materiais que o dinheiro do tráfico pode proporcionar.   

Cabe notar ainda que a manter a vida nos estabelecimentos prisionais, seja 

delas ou de parentes presos, por outro lado não é fácil. Na PFDF dormir na jega, que 

é a denominação da cama em que dormem, por exemplo, pode custar entre 300 a 

700 reais como já disse antes. A pedra de crack que na rua é vendida por 5 reais 

agora passa a custar 50 reais; o remédio para o estômago, cuja entrada é proibida 

pela Direção, passa a custar 20 reais a unidade e assim sucessivamente. Aliás, trata-

se de um tipo de economia em que as pessoas facilmente se tornam vulneráveis, 

especialmente as que não recebem visitas. As visitas, aliás, além da cobal (sacola 

onde levam comida e produtos higiênicos para as internas), podem entrar com R$ 125 

a 250 reais por semana a depender se o preço é provisório ou não. Desse modo, são 

os visitantes que fazem a economia local circular, mesmo a duras penas e graves 

consequências.  Aqueles que não tem visitas, por outro lado, ou precisam realizar 

serviços considerados de menor valor (como lavar o boi ou lavar um balde de roupas) 



se quiserem ter acesso a esses bens, que não são fornecidos pela Instituição. Uma 

outra opção é pedir emprestado um pedaço de sabonete ou um pouco de shampoo, 

o que deverá ser pago com juros abusivos e, no limite, pode alimentar novos ciclos de 

endividamento, castigos e aprisionamentos.  

Os dados aqui apresentados, portanto, demonstram como propõe Geertz 

(1998) que o direito deve ser entendido como uma construção local e cultural. Não 

somente se constitui como uma forma específica de imaginar a sociedade, mas 

também contribui, definitivamente, para a configuração dessa realidade social. Sem 

ter tempos para maiores articulações teóricas, tentei mostrar como as formas de 

imaginar as mulheres, no que concerne às suas representações como mães e 

esposas e como criminosas (no caso, traficantes) acaba se configurando na vida real 

através do encarceramento dessas pessoas e na maneira como são tratadas e 

representadas no universo prisional.    
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