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Resumo: O texto propõe um diálogo mais próximo entre as categorias ‘crime’, 

‘violência’ e ‘trabalho’, realizando algumas análises discursivas a partir das falas 

de três jovens interlocutoras praticantes de atividades ilícitas em posição de 

liderança. Práticas encaradas aqui como “coisas de mulher” também, 

reafirmando a construção identitária orgulhosa de suas atividades produtivas 

ilícitas que, segundo elas, necessitariam de habilidades específicas, rendendo-

lhes a construção de verdadeiras carreiras criminosas. Tais análises fazem parte 

da pesquisa de doutoramento da autora realizada entre os anos de 2008 e 2012 

                                                        
1 Este artigo apresenta uma parte alterada e ampliada que consta originalmente em meu livro 
“Crime é Coisa de Mulher: identidades de gênero e identificações com a prática de crimes em 
posição de liderança entre mulheres jovens” (2014).  
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AVAEDOC/UFPB (Grupo de Estudos em Antropologia Visual, Artes, Etnografias e 
Documentários); Professora Colaboradora do PPGA/UFPB (Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia); Professora Adjunta do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido 
(CDSA/UFCG). E-mail: lulucaribeiro@ig.com.br 



com mulheres que se encontravam presas na Colônia Penal Feminina do 

Recife/PE (Brasil). 
Palavras-chave: Mulher. Crime. Trabalho. Carreira. 

 

 

Há uma variedade de especificidades e contextos para serem tratados 

quando falamos na prática de crimes realizados por mulheres, apresentando-se 

amplo o campo e a perspectiva do que se considera a partir de: quem fala, quem 

estuda, quem sofre e/ou quem atua. Sem negar os sentimentos de indignação e 

revolta que a criminalidade muitas vezes provoca, proponho aqui 

empreendermos um deslocamento de perspectiva, possibilitando outras análises 

a respeito dos crimes praticados por mulheres, que sigam para além dos 

estereotipados discursos de submissão e vitimização feminina ainda vigentes no 

olhar da sociedade e também da justiça brasileira.  

Seguindo nesta direção, a intenção deste texto é dar voz a algumas 

mulheres que atuam na criminalidade em posição de liderança, possibilitando 

uma compreensão das especificidades de seus contextos sociais e relacionais, 

entrelaçados em suas práticas ilícitas envolvidas de justificativas, motivações e 

ponderações, que tornam seus crimes “coisas de mulher”3 também. 

O percurso narrativo textual aqui realizado está entremeado na tentativa 

de se compreender as práticas ilícitas realizadas pelas jovens interlocutoras 

participantes de minha pesquisa de doutorado (RIBEIRO DE OLIVEIRA, 2014), 

mulheres jovens praticantes de crimes na cidade de Recife/PE (Brasil), bem 

como suas escolhas por “carreiras criminosas” (BECKER, 2008). Pontuo ainda, 

ao longo das análises, os espaços teóricos e os tempos de valorização da 

carreira produtiva feminina que ressignificam os seus diferentes lugares de 

atuação, incluindo aqui os espaços guetificados pela suas condições de 

ilegalidade.  

O que está em jogo, neste debate, é a busca do valor dado às 

experiências e competências que assinalam qualidades e habilidades 

visualizadas pelas mulheres praticantes de crimes como necessárias a quem 

deseja se inserir ou mesmo permanecer nas práticas ilícitas. Para isso, o diálogo 

                                                        
3 As aspas indicam no texto uma crítica à compreensão social da prática de crimes e outras 
violências entendidas apenas como “coisas de homem”. 



teórico acontecerá acompanhado das narrativas de três interlocutoras que se 

encontravam em privação de liberdade na Colônia Penal Feminina do Recife no 

ano de 2010 (Michele, Ana Paula e Nathália)4, considerando suas experiências 

inerentes ao fazer criminal.  

 
“Coisas de mulher” 

Em nossa cultura, facilmente associamos um crime e/ou uma violência 

praticada a um ato viril e masculino, e um crime e/ou uma violência sofrida como 

uma aflição passiva e feminina. Há diversos estudos nacionais sobre violência e 

criminalidade que levantam debates relacionados a questões ligadas à virilidade, 

juventude e masculinidade. Destaque pode ser dado a antropóloga Alba Zaluar 

(2003; 2004) que aponta o conceito de “ethos guerreiro” e enfatiza 

constantemente os temas virilidade e honra masculina em seus estudos, 

relatando que a dinâmica própria do mundo do crime e as atrações que ele 

exerce, do “ganhar muito” ou do “ganhar fácil”, se constituem em valores de uma 

masculinidade que seria obtida por meio da escolha por atividades criminosas. 

Seria uma busca por ser um “sujeito homem”, reforçando a questão da virilidade 

também como honra moral, mesmo que na criminalidade, como também pontuou 

o antropólogo Marcus Alvito (2001). 

Ainda a respeito de uma referência masculina a partir da criminalidade, 

Cecchetto (2004) aponta que, entre as razões do envolvimento precoce de 

homens nas redes criminosas, mesmo diante da certeza de suas mortes rápidas, 

observa-se a valorização do prestígio das identidades adquiridas nos grupos de 

pares que parecem estar montadas a partir de uma lógica de guerra. Assim, o 

fácil acesso a drogas e a armas, na maioria das vezes, mais bem aparelhadas 

que as da polícia, é a base de um estilo de vida masculino e juvenil que possibilita 

a aquisição de bens de consumo e prestígio, além do sucesso junto às mulheres 

e o temor entre os homens. E é essa imagem idealizada do homem jovem 

criminoso e violento que, mesmo diante das dificuldades vive bem (a partir de 

uma lógica e valores próprios), que contribui para que os jovens não queiram ter 

o mesmo fim de seus pais, velhos e pobres; além de excitar a ideia da máxima 

virilidade, de ser admirado pelas mulheres e temido pelos homens. 

                                                        
4 Nomes fictícios. 



Diante dessas considerações, montar o cenário da criminalidade 

masculina, quase que considerando tais situações historicamente embasadas 

como “coisas de homem”, torna-se fundamental para explicitarmos também o 

cenário feminino atuante na criminalidade que demonstra seguir desde a 

questões afirmativas identitárias de buscas de visibilidade social, até as de 

destaque social e financeiro erguidas a partir da utilização da criminalidade como 

espaço de trabalho produtivo, tal como veremos mais adiante.  

Vale frisar que, durante a minha pesquisa de campo e o contato com as 

mulheres praticantes de crimes em posição de liderança, ficou claro que não é a 

busca pelo universo masculino que está em jogo, mas sim, a busca de um 

espaço que socialmente é definido como masculino, ao qual essas mulheres 

demonstram atribuir uma significação própria e feminina, tal como ilustra a 

afirmação de Michele, 29 anos, traficante de entorpecentes, assaltante à mão 

armada e homicida: 

 

Não quero ser um homem, nunca quis ser. Sou traficante e 
sou mulher, oras. É isso. Eu e os homens só temos uma 
coisa em comum: gostamos de mulher [risos] (Michele – 
em setembro de 2010).  

 

Esse enfoque dado por Michele à sua prática de crimes, negando uma 

forma masculina (não querer ser homem, nem identificada como tal), 

reafirmando uma identidade feminina a partir de um cenário na criminalidade (ser 

bandida e ser mulher), mas, ao mesmo tempo, pontuando possibilidades de 

coisas em comum entre homens e mulheres (ter gostos semelhantes), 

centralizou o interesse de meu estudo, uma vez que os crimes praticados e 

relatados pelas mulheres pesquisadas demonstram compor um mosaico de 

significados femininos, nos quais, a todo tempo, as interlocutoras utilizam-se de 

um universo de pensamentos e discursos, que consideram e reafirmam em 

diferentes relatos, com uma forma feminina própria de atuar na criminalidade. 

Os sinais de reconhecimento que essas mulheres demonstram estar 

buscando não são os mesmos que os masculinos: a referência evidenciada nas 

suas falas indica uma forte afirmação de suas feminilidades. Um feminino, ainda 

pouco compreendido socialmente que quebra com a lógica simplista da 

masculinização dos atos criminosos e da sua necessidade de reconhecimento 



social e viril natural e biologicamente definidos como masculinos e que gira em 

torno de uma mítica guerra dos sexos. Assim, práticas criminosas, muitas vezes 

violentas, tais como: correr riscos de vida, praticar roubos e furtos, comandar o 

tráfico de entorpecentes, fugir da polícia, praticar crimes de estelionato, 

sequestros, torturas e assassinatos, todos esses em posições de liderança, não 

se apresentam apenas “coisas de homem”, mas também, como “coisas de 

mulher”.  

O que se vê nas práticas criminosas femininas em posição de liderança 

não é uma simples incorporação de um ethos masculino, mas uma forma de ser 

feminina em um espaço social por elas criado e ressignificado. São inserções 

criminosas femininas diferenciadas que acabam por contribuir para que 

consigamos avançar em compreensões mais fluidas e menos hierarquizantes 

sobre mulheres e homens. Compreensão que demonstra ir para além das 

estáticas diferenças binárias e de oposição de gênero, em sua maioria, 

marcadas pelo biologicismo limitador ainda destacado nos discursos e 

imaginários sociais das relações de gênero que tornam a produção de diferenças 

em desigualdades.  

A mulher dócil, maternal, cuidadora e emotiva tornar-se, também, a 

mulher da rua que pode ser má, valente, ou até mesmo, fria e calculista. Uma 

mulher que transgride regras de comportamentos e normas culturalmente 

estabelecidas, saindo do espaço privado e questionando um mundo instituído de 

significações biologizantes da condição feminina, definindo-se e afirmando-se 

mulher, mesmo escolhendo por empreender práticas diferenciadas de um 

mundo culturalmente instituído como feminino, mas sem deixar de se identificar 

como tal, na busca por afirmação de uma identidade própria pautada na lógica 

criminal.  

Para além das questões identitátias, de afirmação de gênero e de busca 

por visibilidades sociais, destaco também, a presença constante em seus 

discursos da referência da prática de crimes como busca de autonomia social e 

financeira, sendo as práticas ilícitas incluídas e encaradas como espaços de 

trabalho produtivo possível e interessante para tais mulheres: situação que 

acaba por abarcar também as possibilidades acima debatidas de afirmações 

identitárias e visibilidades sociais, pautadas na lógica de uma forma própria e 

feminina de atuar na criminalidade. 



Portanto, destaco que os crimes realizados pelas mulheres pesquisadas 

demonstram ser muito mais que apenas um ato isolado ocasionado por um 

possível sofrimento afetivo, financeiro ou social (explicações socialmente e 

judicialmente comuns quando se trata de mulheres envolvidas na criminalidade). 

Como poderemos ver adiante, em seus relatos, as mulheres afirmam que os 

crimes praticados por elas são encarados como possibilidades produtivas que 

lhes proporcionam prazer pessoal e reconhecimento no grupo de pares, mas 

também, como importantes alternativas na geração de renda, sendo definidos, 

muitas vezes, como uma ocupação (que necessita de habilidades e 

competências específicas), proporcionando uma melhor qualidade de vida para 

si e para os seus (geralmente parentes e amigas/os próximas/os).  

Porém, para compreendermos, de maneira mais situada, o contexto das 

mulheres praticantes de crimes, suas vivências na criminalidade como espaço 

de trabalho possível e como “coisas de mulher”, é preciso destacar momentos 

históricos decisivos em que o lugar da mulher na sociedade e, principalmente, 

no ambiente de trabalho produtivo e não apenas reprodutivo, foi e ainda tem sido 

intensamente questionado. Isso nos ajudará a compreender com mais clareza o 

conceito de trabalho e de carreira criminosa que quero destacar aqui e que se 

apresenta frequente nas falas das interlocutoras destacadas mais adiante.  

 

Ressignificando guetos e valorizando carreiras 
Foram e são de extrema importância os debates sobre a distinção entre o 

público e o privado e as contestações políticas a respeito da divisão social dos 

papéis entre mulheres e homens em todos os âmbitos da sociedade, pondo em 

questão a tradicional hierarquia de gênero, contestando relações de poder, 

dando visibilidade à questão da mulher, propondo a construção de novas 

subjetividades femininas e masculinas, e criando condições fundamentais para 

um olhar mais crítico e científico do ser mulher e do ser mulher trabalhadora.  

Destaque para as décadas de 60 e 70, que são marcadas pela expansão 

da economia, pela urbanização acelerada, pelo ritmo rápido da industrialização 

e pela elevação das expectativas de novos produtos e consumos diversificados. 

Essas foram forças favoráveis e motivadoras que atraíram para o mercado a 

incorporação da população trabalhadora feminina, basicamente, das 

trabalhadoras do setor industrial, no qual não só mulheres pobres constituíam-



se como força de trabalho, mas também mulheres de camadas médias urbanas 

que viam no trabalho fora de casa como uma ajuda complementar no orçamento 

doméstico, mas também uma possibilidade de novas inserções sociais no 

espaço da rua (BRUSCHINI, 1994).  

Com o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho 

brasileiro, sobretudo o urbano, os movimentos feministas da época viam no 

trabalho assalariado um potencial transformador e construíam táticas para que 

o seu foco de luta fosse as mulheres trabalhadoras do mercado de trabalho, não 

por serem efetivamente consideradas as mais oprimidas, mas por serem 

compreendidas como as “principais portadoras da Revolução Social” 

(FONTENELE-MOURÃO, 2006). As feministas brasileiras, organizadas 

enquanto movimentos de mulheres a partir da década de 70, explica a 

antropóloga Cynthia Sarti (1985; 2004), consideravam as trabalhadoras como as 

principais agentes de transformação da condição feminina: oprimidas enquanto 

sexo e exploradas enquanto classe. O foco na questão de classes se justificava 

para se conseguir a aceitação na esfera pública masculina e facilitar a formação 

de alianças com os demais setores de esquerda envolvidos na luta pela 

redemocratização. Pautadas em uma linguagem marxista de luta de classes 

sociais, a estratégia era adquirir reconhecimento político e social.  

Outro período importante a ser pontuado é o momento posterior aos “anos 

de chumbo” da ditadura militar brasileira, quando houve uma expansão do 

mercado de trabalho e do acesso ao sistema educacional para as mulheres, 

mesmo ainda que de forma excludente. Juntaram-se a isso as repercussões da 

efervescência cultural ocorrida em 1968, os novos comportamentos afetivos e 

sexuais, o acesso a métodos anticoncepcionais e a diminuição da fecundidade. 

Estas se constituíam em experiências que influenciavam decisivamente, não só 

o espaço privado da família, mas também e principalmente, o mundo urbano da 

cidade e suas diversas formas de organizações sociais com seus padrões 

tradicionais e patriarcais. E assim, nos fim dos anos 70 e início dos anos 80, o 

país passou por intensas transformações em seus padrões de comportamento e 

nos valores relativos às mulheres com sua presença cada vez maior nos espaços 

escolares, públicos e produtivos.  

Nesse momento histórico, o movimento feminista estava política e 

socialmente mais consolidado numa sociedade em processo de modernização. 



Seu discurso militante explicitava e difundia as relações de gênero, colocando-

as em debate no cenário social do país, alastrando as discussões e a 

consciência social da opressão pela qual as mulheres estavam passando. Sarti 

(2004) relata que, nessa época, “houve significativa penetração do movimento 

feminista em associações profissionais, partidos, sindicatos, legitimando a 

mulher como sujeito social particular” (p.42). Ganhava força uma atuação 

feminista mais especializada, técnica e profissional, influenciando principalmente 

as políticas públicas5.  

Na segunda metade dos anos 80, houve uma nova tendência feminista de 

refletir mais intensamente sobre as relações de poder e de dominação 

masculina, na procura de romper com dicotomias baseadas na distinção 

biologizante e naturalizada entre os sexos e atenta às questões das relações 

sociais entre os gêneros. Essas questões ganhavam lugares de destaque numa 

sociedade com mulheres mais críticas e atuantes no espaço econômico-

produtivo. Porém, apesar das conquistas, junto com o aumento da participação 

feminina nos espaços de trabalho, principalmente o urbano, bem como a 

flexibilização do mercado de trabalho para as mulheres, ocorre um intenso 

processo de terceirização da economia para a urgente necessidade de ajuste do 

mercado perante a crise econômica da época. Cresce também a precariedade 

das relações trabalhistas e, consequentemente, acontece uma explícita divisão 

sexual do trabalho para mulheres e homens. Nesse momento, a maioria das 

mulheres encontrava-se ligada a atividades que tinham baixa remuneração, 

comparadas com a dos homens em mesmo cargo, ou ainda, e na maioria das 

vezes, em atividades sem proteção da legislação trabalhista ou previdenciária, 

tais como: contratos de trabalho sem carteira assinada, formas de trabalho em 

casa, participação em pequenos empreendimentos familiares, trabalhos por 

conta própria, atividades na informalidade, ou na criminalidade.  

A divisão do trabalho por sexo constituiu-se em um ponto crucial para 

entender as questões relacionadas à elevação das taxas de empregos femininos 

e a exploração da situação desigual das mulheres. Houve o que se pode chamar 

                                                        
5 Destaque para a questão dos direitos reprodutivos que questionavam a concepção e os usos 
sociais do corpo feminino e que deram destaque para as medicinas dirigidas especificamente às 
mulheres. Destaque também para o problema da violência contra a mulher que surge nos 
debates enquanto questão de saúde pública e que começa a ser tratada em delegacias próprias, 
requerendo atenção especializada. 



de uma “feminização” do emprego, ou parafraseando Bruschini (1994), uma 

“guetificação” ocupacional feminina, destacadamente nos trabalhos em tempos 

parciais, pois esses atraíam prioritariamente as mulheres que desejavam 

compatibilizar o trabalho remunerado com o trabalho doméstico, aceitando 

assim, salários inferiores. Diante disso, o aumento de oportunidades de trabalho 

para as mulheres constituía-se em uma vantagem ilusória da mão de obra 

feminina sobre a masculina, mascarada pelo ciclo de exploração de uma 

situação feminina de submissão em prol da reprodução familiar e da gerência 

feminina do lar, que tinha que criar alternativas de duplas ou mesmo triplas 

jornadas para conseguir se dividir entre um ou mais trabalhos precariamente 

remunerados com os trabalhos domésticos não remunerados. 

Nos últimos vinte anos, a participação feminina no mercado de trabalho 

brasileiro aumentou maciçamente6, facilitada pelas intensas lutas feministas, 

mas também pelas transformações ocorridas com: a criação de novas leis7, o 

crescimento dos níveis de escolaridade, o acesso mais rápido às informações, 

os novos modos de organização e flexibilização das famílias e a redução das 

taxas de fecundidade (diminuindo o número de filhos e liberando as mulheres 

para estar mais tempo fora do espaço doméstico). Esses fatores contribuíram 

para o ingresso delas em atividades que gerassem renda, aumentando suas 

participações em atividades produtivas/lucrativas antes delegadas e exercidas 

apenas por homens, agora de uma maneira mais igualitária, fossem elas lícitas 

e/ou ilícitas.  

Sendo assim, o aumento de mulheres participantes do mercado de 

trabalho, de homens que atuam em atividades domésticas e de famílias 

                                                        
6 Em relação às questões trabalhistas, importante destacar que em 1998 foi adotada a 
Declaração da OIT (Organização Internacional do Trabalho) sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento. Esses princípios e direitos foram refletidos em 
Convenções Fundamentais que, entre outras coisas, declarou na de número 100, a igualdade 
de remuneração e de benefícios entre mulheres e homens por trabalho de igual valor e a 
convenção de número 111 que preconiza a formulação de uma política nacional que elimine toda 
discriminação em matéria de emprego, formação profissional e condições de trabalho por 
motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, e 
promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento.  
7 Na busca da igualdade de oportunidades e no combate às formas de violência e discriminação, 
incluindo aí o espaço do mercado de trabalho feminino, visto que este não pode ser destacado 
de todo o resto da vida social e familiar da mulher, o produto mais recente foi a promulgação da 
lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, denominada Lei Maria da Penha (Lei 
11.340)7, aprovada no ano de 2006 e que se constitui em um instrumento de combate mais 
estruturado, oferecendo à sociedade mecanismos e serviços mais eficazes para coibir e prevenir 
a violência contra a mulher. 



chefiadas apenas por mulheres têm levantado diversos questionamentos críticos 

e provocadores de transformações, dando destaque ao trabalho feminino 

produtivo e a relações mais igualitárias estabelecidas entre mulheres e homens, 

transformando invisibilidades históricas em visibilidades sociais emancipatórias. 

O que se vê são mudanças expressas, principalmente nas relações familiares e 

de trabalho, ressignificando espaços produtivos femininos antes guetificados e 

valorizando carreiras femininas antes delegadas apenas aos homens. 

Por fim, o que quero destacar com esta caracterização do viés de gênero 

em relação ao trabalho, é que essas questões históricas ajudam a compreender 

o crime como mais uma atividade feminina produtiva, proporcionando afirmação 

identitária, visibilidade social e autonomia financeira. A seguir, será possível nos 

debruçarmos sobre práticas ilícitas encaradas como atividades e carreiras 

produtivas para algumas mulheres praticantes de crimes. 

 

Habilidades e competências necessárias a uma mulher praticante de 
atividades ilícitas 

Os crimes praticados pelas interlocutoras demonstram se destacar em 

suas vidas, não apenas como uma única possibilidade diante da falta de 

alternativas ocasionadas por uma situação de vulnerabilidade social vivida, mas 

sim como uma opção interessante (para elas) de se colocarem, ou mesmo, de 

se manterem, em condições sociais e financeiras atraentes. Até porque, estar 

em situação de vulnerabilidade social extrema, demandaria outro tipo de postura 

(desespero e possível submissão) para sair da situação em que se 

encontrassem.  

A participação na prática de sequestros, assaltos, estelionatos, tráfico de 

entorpecentes, dentre outros empreendimentos ilícitos, são ainda atividades 

socialmente consideradas e delegadas apenas aos homens (como já discutido 

em tópico anterior), mas que têm tido cada vez mais espaço entre as mulheres 

(pobres ou não). São mulheres que optam por seguir “carreiras desviantes” 

(BECKER, 2008) na busca pela realização de uma carreira criminosa produtiva 

bem sucedida, possibilitando ganhos financeiros, mas também subjetivos, dentre 

eles: autonomia, visibilidade social, aquisição de conhecimentos e habilidades 

no fazer criminal. É a divisão sexual do trabalho (compreendida em suas 

diferentes formas) se modificando e se reafirmando continuamente para adaptar-



se às diversas mudanças econômicas e sociais, fazendo surgir uma frutífera 

possibilidade dentro do universo dos crimes praticados por mulheres, 

posicionando-os como uma maneira lucrativa de alternativa de vida para elas, 

mas também, como uma atividade que lhes proporcione ganhos subjetivos de 

satisfação pessoal e social. 

Desse modo, é preciso compreender o crime praticado pelas mulheres 

aqui pesquisadas como um sistema ocupacional produtivo possível e 

interessante e o termo carreira, carregado de valores sociais positivos, como 

uma concepção útil no desenvolvimento de comportamentos criminosos que se 

movimentam, muitas vezes, num sistema ocupacional ilícito carregado de 

valores sociais negativos.  

As mulheres aqui pesquisadas se colocam em discursos enaltecedores 

de suas habilidades ilícitas, apresentando-se como mulheres espertas e 

competentes em suas práticas criminosas. O relato, a seguir, é novamente de 

Michele e sua fala ajuda a iniciar algumas compreensões a respeito dos 

significados dados pelas interlocutoras às suas atividades ilícitas. Atenção aos 

destaques feitos por mim em negrito de algumas palavras que merecem olhares 

bem atentos:  

 

A primeira vez que caí (foi presa) foi tráfico, art. 33, a 
segunda foi assalto à mão armada, 157, a terceira foi 
homicídio, 121, e associação ao tráfico (pausa com ares 
reflexivos, e, em seguida, um sorriso). Eita porra! Essa 
última eu não lembro o número. Uma profissional não 
pode esquecer isso (risos). Mas meu negócio mesmo é o 
tráfico, sabe? É nisso que sou boa de verdade. Isso eu faço 
e muito bem! É o que eu sei fazer de melhor, profissa 
mesmo. Tô aqui presa, mas a minha boca (ponto de venda 
de drogas ilícitas) tá lá, funcionando, no vapor, tá em boas 
mãos até eu voltar. Eu não penso muito como ou quando 
eu entrei no crime, as oportunidades foram acontecendo, 
desde pequena o que eu via que dava dinheiro onde eu 
morava era o tráfico. A gente precisa de grana pra 
sobreviver, todo mundo precisa de grana, homens e 
mulheres, porque num tem mais essa do homem sustentar 
a mulher. Vi desde nova que o tráfico podia me ajudar a ter 
grana pra sustentar minha família e minha filha, 
principalmente. Nem gasto tanto comigo, me conformo com 
pouco, não gosto é de ver minha família precisando e 
querendo sem poder ter as coisas. Mas também não é só 
isso, é muito bom quando as pessoas te respeitam, te 



tratam bem, tem gente que tem medo de mim, eu gosto 
disso, de certa forma isso me protege. Fora a coisa do 
dinheiro, muito dinheiro mesmo. Teve época deu tirar de 
cem a duzentos contos por dia, sem esforço, só 
gerenciando o bagulho. Entrego a encomenda (a droga) 
e recebo o pagamento. Simples! Porque esse negócio de 
vender diretamente ao consumidor (usuário de drogas) é 
muito estressante, já fiz isso, mas agora que fiz carreira, 
não faço mais não, deixo a parte estressante pra quem tá 
começando no trampo. Dá pra viver tranqüila, sabe? Se 
não fosse o dinheiro do tráfico eu não tinha salvo minha 
filha, teve uma vez que ela ficou muito doente e se eu fosse 
depender dos Hospitais Públicos ela tinha morrido. Paguei 
o tratamento e os médicos com o dinheiro do tráfico, se não 
fosse o meu trabalho na boca, ela tinha morrido (Michele 
– em setembro de 2010).  

 

Enquanto Michele dissertava para mim suas vivências no mundo do 

crime, ressaltei para ela que, em muitos momentos, escutei palavras dela que 

me causaram certo espanto diante de estarmos tratando a respeito do tema da 

criminalidade, dentre elas: “trabalho”, “oportunidades”, “profissão”, “negócio”, 

“vender”, “consumidor” e “carreira”. Palavras que são referência para um 

discurso socialmente aceito no mundo lícito do trabalho. Depois de me escutar 

repetindo suas palavras, Michele riu, se mostrando orgulhosa e afirmou se sentir 

realmente uma “profissional do crime”. Perguntou-me, entrando na linha de 

pensamento que eu havia sugerido, como seria seu currículo se ela quisesse 

conseguir um trabalho no crime e me propôs fazê-lo em uma folha que estava 

em cima de uma mesa próxima a nós. “Faz aí doutora, quero ver se fica legal”. 

Michele deu a ideia de tentarmos escrever um “currículo” baseado em suas 

experiências de atividades no crime, fato que rendeu algumas risadas diante da 

utilização de termos técnicos para as práticas ilícitas que ela realizava, mas que 

também aponta alguns caminhos para se pensar nas motivações dessas 

atividades ilícitas para além da pura e simples necessidade financeira básica.  

Iniciei a escrita do “currículo” de Michele, utilizando e unindo termos e 

palavras que pareciam estar em um estranho limiar, pelo menos, ainda para mim, 

entre o lícito e o ilícito. Ela rapidamente pegou a ideia e deu seguimento a sua 

utilização, sem precisar muito mais de minha ajuda para isso, mostrando possuir 

um bom conhecimento da língua portuguesa e de palavras não tão usuais no 

cotidiano de criminalidade em que ela se encontrava. O resultado de nossa 



produção conjunta foi uma combinação de termos ligados ao crime e de palavras 

do mundo do trabalho tradicional que dificilmente se encontram juntas, mas que, 

para Michele, pareciam fazer muito sentido. O paradoxo trabalho X crime estava 

sendo tratado ali com uma espantosa normalidade cotidiana.  

A seguir, o currículo de Michele construído por nós duas: 

 

Nome: 
Michele, 29 anos de idade, ensino médio completo. 
Experiências profissionais: 
- Tráfico de drogas (10 anos de experiência): 
Bom gerenciamento no tráfico de drogas com 
especialidade em pó (cocaína) e crack. Qualidade no 
produto e cliente satisfeito. Satisfação comprovada através 
de pagamento no ato ou sua vida nunca mais de volta; 
- Assalto à mão armada (5 anos de experiência): 
Com enfoque em postos de gasolina, carros de passeio e 
taxis. Foco na aquisição rápida de altas quantias. Destaque 
para a eficiência no empunhar a arma e em gritar o assalto. 
O objetivo é trabalho limpo e rápido, sem pistas e sem 
óbitos; 
- Formação de quadrilha (5 anos de experiência): 
Equipe qualificada e bem preparada para os serviços 
contratados. Discrição e rapidez são seus predicados.  
- Cadeia (1 ano de experiência - atual): 
Conhecimento no cumprimento de pena em regime 
fechado. Boa compressão da dinâmica interna da 
Instituição, pagamento de cadeia sem necessitar 
apresentar possíveis companheiros de trabalho. Boa 
tolerância a castigos corporais e confinamentos. 
 

Em nossa conversa, Michele realiza uma analogia direta ao mundo do 

trabalho criminoso, relatando suas “quedas” (apreensões) como experiências 

profissionais do crime, demonstrando conhecimento dos artigos do Código Penal 

referentes a cada ato ilícito cometido por ela e se dizendo uma “boa profissional” 

no tráfico de entorpecentes. “Empreendimento” que se apresenta para ela como 

um “bom negócio” e que lhe rende uma empresa (a sua boca de fumo) que 

continua a funcionar mesmo diante de sua ausência física, dando o sustento 

financeiro a sua família. 

Apesar do trabalho lícito e das práticas criminosas serem atividades 

dificilmente pensadas em conjunto como possibilidades próximas da vida em 

sociedade, na conversa com Michele comecei a refletir sobre questões ligadas 

a um conceito mais amplo de trabalho, para além do lícito ou do ilícito. Becker 



(2008) já pontuava a possibilidade de unir esses conceitos e atividades, 

aparentemente tão dicotômicos, quando discutia o conceito de desvio e definia 

os passos dos desviantes em direção a uma “carreira marginal”. Nesse contexto, 

o termo “carreira” ganha uma conotação de experiência vivida, acumulação de 

conhecimento e experiência de trabalho, nesse caso, ilícito.  

Em seu discurso, Michele afirma que sempre viu no tráfico uma boa 

oportunidade para ter dinheiro, mas também respeito, retratando bem a ideia de 

interesses e justificativas desviantes a partir de uma racionália empreendedora. 

A jovem chega a apontar algumas estratégias hierárquicas por ela utilizadas, por 

estar no comércio de drogas há muito tempo e em uma posição superior. Fator 

que contribui no uso de artifícios para correr menos riscos, utilizando-se 

daqueles que estão se iniciando no trabalho e que, consequentemente, possuem 

mais ousadia porque querem ganhar experiência no comércio de drogas ilícitas, 

restando a Michele, moça de experiência e carreira na referida atividade, apenas 

administrar o seu negócio, entregando a “encomenda” e recebendo o 

“pagamento” dos vendedores, sem correr os riscos da venda direta. 

Vale lembrar que o foco deste estudo não se constitui em mulheres que 

cometem um ato desviante de forma isolada, ou realizam experimentações 

ilícitas ocasionais, mas sim, mulheres que praticam atividades ilícitas durante um 

período de sua vida, fazendo das suas práticas criminosas uma constante em 

suas vidas, organizando seu cotidiano em torno desse comportamento, 

desenvolvendo interesses, motivações e justificativas para tal. É preciso 

destacar um comportamento desviante constante não anula a possibilidade das 

jovens também realizarem atividades lícitas, principalmente quando seus 

desejos são de deixar em sigilo suas frequentes atividades ilegais para outros 

grupos sociais não desviantes, fato que requer mais habilidade da moça 

empreendedora para administrar e manter os dois espaços sociais de trabalho e 

convívio: o lícito e o ilícito. 

Já com a união da desviante a outras desviantes como ela e a escolha 

por um cotidiano permeado por situações ilegais, a mulher pode dar um passo 

importante em sua carreira desviante que é seguir em direção a um grupo 

também desviante e que possui coisas em comum entre si, dentre elas, o desvio. 

Quando Michele assume ter um negócio próprio e que as pessoas nas quais ela 



confia gerenciam o empreendimento enquanto está presa, ela dá a sensação de 

pertencer a esse grupo e ter essa vida de forma socialmente explícita.  

Coisas em comum e enfrentamentos de situações semelhantes 

contribuem para que seja criada uma “subcultura desviante” (BECKER, 2008), 

ou seja, um conjunto de compreensões e perspectivas próprias sobre o mundo, 

bem como a criação de ações, situações e justificativas desviantes para lidar 

com ele que fornece uma “racionália”, ou seja, um conjunto de razões e 

justificativas para que se permaneça na posição de criminosa.  

A continuação da fala de Michele ajuda a compreender o processo de 

construção de sua carreira desviante: 

 

O ruim é ser presa e ficar longe da família. Quando a gente 
é presa, perde a liberdade. É a segunda vez que a perco. 
Tô presa pela segunda vez e sem nenhuma possibilidade 
de ser solta nem tão cedo. Também fico muito triste de não 
poder ver minha filha crescer, outro dia liguei pra minha 
casa... Porque tu sabe como é, né? Tenho um celular aqui 
comigo e ligo pra minha família e minha namorada que tá 
num outro presídio... E aí, quando liguei pra casa foi minha 
filha que atendeu, fiquei impressionada como ela tá grande 
e inteligente, falando tudo. Isso me dá forças pra pagar 
minha cadeia mais tranquila, saber que ela tá bem e que a 
grana da minha boca continua sustentando ela. É difícil 
pensar em outra coisa pra fazer quando sair daqui, posso 
até tentar, mas ninguém quer dar emprego pra uma ex-
presidiária e traficante, além do mais, minha boca tá lá me 
esperando, é essa a minha vida e é pra ela que vou voltar 
(Michele – em setembro de 2010).  

 

Michele consegue apontar, com clareza, as dificuldades dos seus 

empreendimentos criminosos: ficar presa, perder a liberdade, estar longe da 

família, não ver a filha crescer e ter dificuldades para conseguir trabalho no 

sistema formal. Mas também, disserta sobre os ganhos de suas atividades ilícitas 

que parecem motivá-la a continuar mesmo diante das dificuldades: sustento da 

família, possibilidade de permanência no trabalho mesmo presa e após a saída 

prisão. É essa a sua vida e é pra ela que ela diz que vai voltar – as palavras de 

Michele revelam seus desejos por continuar a seguir uma carreira criminosa e 

apontam suas aprendizagens de como manter seu trabalho ilícito sem ocasionar 

grandes problemas pessoais para si.  



Em seguida, Michele continua seu discurso apontando algumas falhas 

(em tom de ensinamento) que a fizeram ser apreendida: 

 

Já com a coisa do assalto eu não sou tão boa, sei minhas 
limitações. Foi nele que eu vacilei e vim parar aqui dessa 
última vez. Estava eu e mais quatro homens, fomos 
assaltar um taxi na BR, mas a gente não soube fazer direito 
e acabou sendo pego. Equipe grande pra atividade 
pequena. Pecamos pelo excesso. Eu gosto de ser discreta 
e acho que não fomos discretos, por isso que eu caí. Por 
exemplo, quando tem alguém marcado pra morrer lá da 
minha boca, assim, um carinha que tá devendo e tal, eu 
fico tentando negociar, falo com os meninos pra dar uma 
chance pro cara, boto ele pra trabalhar na boca pra pagar 
a dívida. Não gosto de matar, vou tentando outras 
alternativas, tudo na discrição, sem muito alarde. Tento de 
todas as formas, mas tem hora que não tem mais jeito 
mesmo... Não gosto de matar, já matei, mas não gosto, 
nem mesmo de mandar matar. Medo de morrer acho que 
todo mundo tem, mesmo quem mata adoidado por aí. Eu 
tenho medo de morrer, mas a morte faz parte da profissão 
que escolhi (Michele – em setembro de 2010).  

 

Nesse fragmento de sua fala, Michele coloca algumas falhas de seu último 

empreendimento que a fizeram ser presa: equipe grande para uma atividade 

pequena; falta de discrição; e realizar um trabalho que ela não se considerava 

tão habilidosa. Em seguida, ela fala do que sabe fazer bem feito – o tráfico – 

destacando situações em que age com flexibilidade: negociações; discrição; 

cautela e coragem.  

Segundo Baratta (2004), a teoria das subculturas desviantes mostra que 

os mecanismos de aprendizagem e de internalização de regras e padrões de 

comportamento são a base do crime, e em particular, dos criminosos de carreira, 

não funcionando muito diferente dos mecanismos e processos de socialização 

descritos para os demais comportamentos ditos normais. Assim, todas as 

habilidades elencadas por Michele como necessárias para uma mulher na 

carreira criminosa, dentre outras experiências relatadas (em tom de 

ensinamento), apontam a socialização alcançada através do aprendizado e do 

treinamento das atividades ilícitas, como situações necessárias no sentido de 

buscar caminhos nos empreendimentos realizados e na carreira criminosa 

desejada. 



O discurso a seguir é de Ana Paula, 21 anos, assaltante a mão armada e 

chefe de quadrilha. Ela reafirma o pensamento de Michele, a respeito de sua 

vida no crime, como espaço de trabalho produtivo, mas também ilustra o cenário 

mulher – crime – dinheiro e outros ganhos, apontando intensos processos de 

socialização vividos por ela: 

 

Já fiz muita coisa nessa vida bandida, apesar de ser nova 
(21 anos). Com 16 eu vim pra capital (Recife) pela primeira 
vez sem minha família, que é do interior de Pernambuco, 
eles nem imaginavam onde eu estaria, achavam que eu ia 
pra casa de uma amiga numa cidade vizinha à minha. Já fiz 
de tudo que é coisa nessa vida. Só não matei, aí eu num 
curto não. Mas já roubei, já cheirei (cocaína), já tirei muita 
onda mesmo. E eu só cheirava da boa, porque eu não sou 
noiada (viciada) não, só cheiro pra curtir, sabe? Antes de 
entrar pra essa vida eu não tinha noção do quanto era bom 
ser bandida. Eu tinha tanto, mas tanto dinheiro que se eu 
rasgasse, não ia fazer falta (risos). Eu era de uma gangue 
que só tinha homens e eles me respeitavam, e eu me fiz ser 
respeitada. No início eles achavam um saco ter uma pirráia 
na cola deles. Mas depois foi tranquilo. Sempre fui esperta, 
metia parada (assaltar) sempre de cima (armada). Às vezes 
penso em sair dessa vida por causa do meu filhinho, ele tem 
um ano de idade, sei lá... Arranjar outra vida, mas acho que 
não sei fazer outra coisa. Ser certinha, sabe? Acho que 
nunca fui. Tenho medo de morrer e não ver ele crescer... 
Dos crimes que mais admiro é assalto a banco. Acho o 
máximo mulher que anda armada, que assalta banco intão, 
é o que há. Aí sim precisa ter sangue frio e cabeça no lugar! 
Planejar direitinho e saber o que fazer. Mas o melhor de 
tudo, a adrenalina mesmo é estar num carro de fuga, fugir 
da polícia, estar lá no meio do tiroteio. Aí é tudo ou nada. 
Adrenalina na veia. Quando a gente saía pra meter uma 
parada a gente sempre falava um pro outro... ‘Vamo na paz’. 
Ir na paz... engraçado isso, né! (Ana Paula – em setembro 
de 2010).  

 

Em sua fala, Ana Paula destaca que era vista inicialmente, como uma 

mulher nova (“pirráia”) e sem experiência que ficava atrás (“na cola”) dos homens 

praticantes de crimes. Com o tempo de socialização e com as habilidades 

desenvolvidas, ela diz que se fez ser respeitada pelos outros mais experientes 

que ela na criminalidade diante de sua esperteza e coragem, fato que lhe 

causava orgulho. A sensação de prazer que Ana Paula relata sentir na sua vida 

“bandida”, afirmando que antes de ser criminosa não tinha noção do quanto era 



bom, é expressa em ideias de liberdade (o “fazer de tudo”) e diversão (o “tirar 

muita onda”).  

Ana Paula enfatiza, ainda, algumas ações por ela realizadas e certas 

características que acredita possuir, colocando-as como necessárias para uma 

mulher praticante de crimes, tais como: assaltar à mão armada (“meter parada 

de cima”); ser corajosa e habilidosa (“ter sangue frio e cabeça no lugar”); ter 

muito dinheiro (“que se rasgasse não ia fazer falta”); e fazer uso de drogas mais 

refinadas e caras como a cocaína (“só cheirava da boa”) para não se comportar 

como uma viciada (“noiada”). Esses pontos se destacam em sua fala como 

fatores positivos da criminalidade por ela empreendida, para além do dinheiro 

conquistado, sendo momentos apontados como extremamente prazerosos, 

exatamente por causa do teor de periculosidade (“adrenalina na veia”) que 

possuem e que a fazem se sentir corajosa e esperta (“planejar direitinho e saber 

o que fazer”). 

O que chama atenção em Ana Paula é a consciência das consequências 

de suas atitudes e a noção de controle que ela parece querer exercer em si 

mesma. Diante dos riscos e das perdas que poderiam surgir (morrer e/ou não 

ver o filho crescer), ela acaba por se empoderar de justificativas carregadas de 

significações e valores próprios elencados por ela mesma enquanto válidos para 

o cometimento e a permanência na criminalidade: a admiração pela prática de 

crimes; a admiração por mulheres que praticam crimes; e o gosto pelas 

sensações despertadas em si quando está em atividades ilícitas.  

Lembrando a “técnica de neutralização” observada por Sykes e Matza 

(1957), vemos Ana Paula na tentativa de neutralizar/controlar possíveis 

reprovações atuadas pela sociedade, família e/ou pelo sistema legal de justiça 

em que se encontra presa, elaborando outras possibilidades de 

satisfação/motivação, mesmo diante das perdas pessoais e sociais que pode vir 

a ter com seus empreendimentos ilícitos.  

Para tanto, as “técnicas de neutralização” parecem contribuir na 

compreensão da teoria das “subculturas desviantes”, visto que as formas de 

racionalização do comportamento desviante são apreendidas e usadas como 

válidas nas interações sociais criminais aqui analisadas: são valores alternativos 

na intenção de neutralizar a eficácia dos valores e normas dominantes que não 

estão totalmente separados dessas subculturas. Assim sendo, em sua fala, Ana 



Paula afirma ter aprendido a perceber novos tipos de experiências e a considerá-

las extremamente prazerosas. E, o que pode ter sido inicialmente um impulso 

casual pelo desejo de experimentar algo novo e transgressor, parece tornar-se 

um gosto experimentado e apreciado na interação cada vez mais constante com 

outros transgressores.  

Becker (1977) afirma que muitos tipos de atividades desviantes surgem 

de motivações socialmente aprendidas: “antes de se engajar na atividade em 

base mais ou menos regular, a pessoa não tem noção dos prazeres que dela 

derivam: ela os aprende no decurso da interação com desviantes mais 

experientes” (p.77). O desvio é, então, estabelecido não só como possível, mas 

como a melhor alternativa para se obter ganhos financeiros e satisfação pessoal. 

E, justificativas positivas começam a ser criadas pela desviante, chegando a 

afirmar que não sabe fazer outra coisa. O sair da criminalidade (“ser certinha”) 

surge como sendo uma possível busca de uma vida que não é a dela (“acho que 

nunca fui”), uma ideia de ter outra vida que é encerrada rapidamente na fala de 

Ana Paula e seguida de um rápido retorno discursivo, empolgado e vibrante, 

sobre sua admiração pelas mulheres praticantes de crimes. 

O discurso a seguir é de Nathália, 21 anos, traficante de entorpecentes, 

assaltante a mão armada e líder de quadrilha. Ela dá seguimento à fala de Ana 

Paula no que se refere às experiências sociais por ela adquiridas e as 

habilidades que acredita serem necessárias a uma mulher praticante de crimes, 

bem como os ganhos e as dificuldades advindas de suas práticas ilícitas 

posicionadas em sua “subcultura desviante”: 

 

Eu fui assaltar um posto de gasolina junto com outros caras. 
Sou boa nisso e planejei bem direitinho antes de meter a 
parada (o assalto). Fui eu que escolhi, juntei a galera e 
montei o esquema, tudo na maior discrição. Os caras 
gostam de fazer assalto comigo porque sabem que sou 
rocheda (valente). Não sou vacilona (medrosa). Só meto a 
parada (assalto) quando a fita (dicas do lugar a ser 
assaltado) tá toda certa e o esquema é seguro, sem câmeras 
e com poucos riscos. O foda é que nesse que eu caí (foi 
presa) tinha câmera escondida e ninguém sabia, nem o 
boysinho que deu a fita pra gente e que trampava 
(trabalhava) lá no posto de gasolina. Já fiz outros assaltos e 
sempre saí limpa, sem sangue derramado (sem mortes). 
Quando a polícia me achou já fazia uns meses que eles 



estavam na minha captura, mas eu tava escondida na casa 
da minha mãe, no interior. Quando me acharam foi foda, me 
bateram muito, meteram saco na minha cabeça pra eu 
entregar o resto da galera (saco na cabeça é uma espécie 
de tortura através do sufocamento, utilizada pela polícia), 
mas eu num entreguei ninguém porque mulher rocheda de 
verdade não faz isso, sabe? Se eu to no crime, eu tenho que 
me garantir até com o saco na cabeça (há aqui um momento 
de hesitação e, logo em seguida, Nathália, em tom mais 
vibrante, continua seu relato). Acho interessante mulher que 
mata. Tem que ser muito corajosa. Eu mesmo, sou corajosa, 
mas nunca matei ninguém, mas já bati boca com muito 
homem, apontei arma pra muita gente e já botei um bocado 
pra correr. Gosto de me amostrar, de estar armada, de 
mostrar que sou esperta e que os outros tenham medo de 
mim. (Nathália – em dezembro de 2010).  

 

Nathália inicia o relato, montando seu cenário: aponta suas qualidades 

criminosas (mulher valente e boa em assaltos); destaca suas 

habilidades/experiências ilícitas (planejamento da prática criminosa, boa escolha 

dos participantes da empreitada, discrição e experiência anterior bem sucedida 

na realização de assaltos); demonstra o reconhecimento criminoso adquirido 

(pessoas que gostam de fazer o assalto com ela); e destaca sua capacidade de 

previsão de riscos para os empreendimentos ilícitos a serem realizados (só faz 

o assalto quando “a fita tá toda certa e o esquema é seguro, sem câmeras e com 

poucos riscos”, e se for pega, não entrega ninguém, pois tem que se garantir “até 

com o saco na cabeça”).  

Em seguida, Nathália hesita ao falar de algumas consequências 

desagradáveis advindas de suas atividades criminosas, tais como: fugir, apanhar 

da polícia e ser presa. Mas, logo adiante, tal como Ana Paula, Nathália vibra ao 

falar de sua admiração por mulheres assassinas e corajosas, apontando 

algumas de suas experiências que a fazem se sentir uma mulher também 

corajosa, esperta e temida, tais como: brigar (“já bati boca com muito homem”), 

ameaçar matar (“apontei arma pra muita gente”) e provocar medo (“já botei um 

bocado pra correr”).  

Diante dos relatos até aqui destacados, a carreira criminosa das mulheres 

pesquisadas se alicerça em um passo a passo comportamental de atividades 

ilícitas que poderia ser resumido da seguinte forma (sem seguir uma linha de 

ordem fixa): 1. cometimento de crimes (mais de um); 2. aquisição de 



experiências criminosas (no qual se pode contar suas experiências, aprender 

com elas e ensinar para outras(os) iniciantes); 3. conquista de habilidades nas 

atividades ilícitas realizadas (que permite mais rapidez e precisão em suas 

práticas ilícitas futuras); 4. convivência com pessoas e/ou grupos também 

desviantes (que acabam por se tornar pessoas de seu convívio pessoal –  grupos 

de pares); 5. reconhecimento por parte do grupo de pares e por parte de 

outras(os) criminosas(os) de suas competências e habilidades em determinadas 

práticas ilícitas (que a faz ser chamada para determinada ação ilícita específica); 

6. vivência de momentos de apoio e de embates com outras(os) criminosas(os); 

7. vivência de momentos de risco, apreensão e/ou fuga efetuados pela polícia; 

8. aprendizagem de como levar adiante suas atividades ilícitas com o mínimo de 

riscos pessoais (capacidade de planejamento prévio); 9. vivência em momentos 

de julgamentos/audiências em condição de autora de prática ilícita; 10. vivência 

de momentos de privação de liberdade em estabelecimentos prisionais (para 

maiores de dezoito anos de idade) ou em instituições educacionais (para 

menores de dezoito anos de idade). 

O que se vê é que estas mulheres demonstram quebrar com a lógica 

simplista de associação do crime à exclusão social. Lógica estereotipada, na 

qual práticas delituosas facilmente passam a ser identificadas como atos 

praticados apenas na busca por dinheiro rápido. Lógica que acaba por delinear, 

de forma generalizante, um estereótipo de criminosas vitimizadas e menos 

capazes. Já Michele, Ana Paula, Nathália e tantas outras jovens mulheres 

praticantes de crimes em posição de liderança lançam mão de uma lógica não 

vulnerabilizada da mulher criminosa. O destaque está para mulheres que sabem, 

gostam e escolhem o que querem fazer ilicitamente: o se reconhecer e ser 

reconhecida pelos outros como mulheres espertas e corajosas; o admirar o que 

faz ilicitamente; e o ter orgulho de fazer bem feito, demonstrando conhecimento 

nos meandros do antes, do durante e do depois da ação criminosa em si. 

 

Considerações Finais 
Por fim, essas mulheres contrastam com a imagem da criminosa marginal 

favelada que rouba para dar comida aos filhos famintos ou que mata o marido 

por não aguentar mais as violências praticadas (contra si) pelo falecido. Ao 

significarem suas práticas criminosas, encarando-as também como um tipo de 



trabalho, elas direcionam-se para o crime como uma possibilidade de fazer que 

lhes proporciona ganhos financeiros, status, experiência, qualidade de vida, 

prazer e reconhecimento, tanto quanto ou mais que um trabalho na legalidade. 

Assim, elas concedem uma significação positiva aos seus atos ilícitos, 

qualificados socialmente como negativos, que acaba por neutralizá-las no temor 

das possíveis consequências sociais e sanções legais advindas de seus atos e 

motivá-las na permanência de tais práticas.  

Tais questões são importantes componentes para se entender o uso 

positivo dos termos teóricos “trabalho” e “carreira”, aqui utilizados na tentativa de 

apreensão e análise de seus relatos e evidenciados na fala de Michele. Portanto, 

pensar no crime como “coisa de mulher”, ou seja, uma atividade praticada por 

uma mulher, é pensar nesse, não só como uma alternativa de renda, mas e, 

principalmente, como uma escolha de vida em que se encontrem presentes 

noções de carreira, experiência profissional, possibilidade de gerenciar um 

empreendimento e/ou coordenar uma equipe. Status adquirido pelas atividades 

planejadas e desempenhadas, bem como pela qualidade de vida advinda do 

dinheiro do trabalho prestado e da satisfação por se fazer o que se gosta. O 

socialmente espantoso e absurdo ganha um status de normalidade, viabilidade 

motivacional e financeira. 

Os relatos positivados aqui apresentados a respeito de seus crimes 

reafirmam a lógica desses enquanto um fato social normal e ilustram a 

possibilidade da realização de desconstruções positivas quando o assunto é 

criminalidade, mesmo que vivenciada por mulheres e em posição de liderança. 

Olhar por esse ângulo possibilita outras interpretações que podem ser úteis para 

compreensões mais fluidas e menos hierarquizantes, tendo uma variedade de 

especificidades e contextos para serem tratados, quando falamos nas práticas 

de crimes encaradas como carreiras femininas produtivas que ressignificam os 

espaços guetificados pela situação de ilegalidade em que essas mulheres se 

encontram, necessitando de experiências, competências e habilidades 

específicas do fazer criminal. 
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