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RESUMO: Trata-se de pequeno ensaio com apontamentos diversos, retomando discussão sobre 
os estigmas de infrator de egressos do sistema prisional em contraposição aos cidadãos de bem 
e o respeito social que estes indivíduos possuem, apesar da aparente hipocrisia. 
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Introdução 

 O ano de 2019 começou como uma distopia. O recrudescimento de 

movimentos de extrema direita, com interesses muito difusos, desde as jornadas 

de junho de 2013, culminou com o impeachment da presidente Dilma Roussef 

em 31 de agosto de 2016 e com a vitória do pleito eleitoral do atual presidente 

Jair Messias Bolsonaro. 

 Durante todo o período como parlamentar (deputado federal), bem como 

durante a campanha presidencial, um de seus slogans de campanha foi o sinal 

de arma com a mão e a frase de efeito: “bandido bom é bandido morto”, discurso 

assumido por grupos reacionários da sociedade e absorvido pela população em 

geral diante de um quadro de insegurança pública crônica. 

 Após a assunção do novo governo, torna-se preocupante a situação de 

recrudescimento do estado policial ao ponto de mitigar garantias constitucionais 

dos indivíduos, como o direito à vida. Inicia-se uma nova era em que casos de 

“banho de sangue”, não são apenas ficção, como os militares no estado do Rio 

de Janeiro que dispararam 80 tiros com um carro de família. Trata-se da real 

possibilidade de extermínio em massa, similar ao ocorrido nas Filipinas de 

Duterte, de um grupo que tem perfil definido: jovem, masculino, morador de 

periferia, pobre e negro, por conta dos estigmas sociais acerca da dualidade 

bandido-cidadão de bem. 

 

Conceito de estigmas 

 O estigma é um atributo imputado pela sociedade. Trata-se de uma 
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espécie de marca que deprecia o indivíduo, fazendo com que a atenção se volte 

para aquele seu aspecto negativo, em detrimento de suas qualidades, 

denegrindo assim sua imagem e destruindo as suas possibilidades de aceitação 

social (GOFFMAN, 1988), e consequentemente, ascensão social, minando suas 

possibilidades de sobrevivência em condições de igualdade com os outros 

membros da sociedade. 

 A sociedade, de uma forma geral, categoriza as pessoas e estabelece os 

atributos comuns a cada uma destas categorias. Através das relações sociais, 

estabelece expectativas normativas, com relação à categoria e aos atributos dos 

indivíduos que lhes são estranhos, ou seja, estabelece pré-concepções sobre o 

“dever ser” de sua “identidade social” (GOFFMAN, 1988, p. 11-12). Entretanto, 

nem sempre estas expectativas são satisfeitas, sendo que quando existe um 

certo distanciamento entre as demandas feitas efetivamente pela sociedade, ou 

seja, as exigências que a sociedade faz em relação ao que e como o indivíduo 

deve ser, e o que o indivíduo é efetivamente, ocorre um atrito que faz com que 

o indivíduo seja estigmatizado. 

Para Goffman (1988, p.12), o estigma se constitui numa discrepância 

específica entre a identidade social virtual 2  e a identidade social real 3 , por 

ocasião do rótulo de descrédito (“mau”, “perigoso”, “fraco”, “incapacitado” dentre 

outros), que a sociedade imputa às pessoas. 

 

O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo 
profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma 
linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza 
alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é, em si 
mesmo, nem honroso nem desonroso. (…) Um estigma é, então, na 
realidade, um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo... 
(GOFFMAN, 1988, p. 13). 

 

 Uma pessoa estigmatizada é aquela que possui um atributo, uma 

característica de descrédito que ofusca todas as suas outras características, 

bem como impede a atenção para elas, minando assim suas relações sociais. 

As pessoas “normais”, ou seja, aquelas que não se afastam negativamente das 
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expectativas normativas, tendem a fazer vários tipos de discriminações com 

relação aos estigmatizados, o que reduz suas chances de vida. O indivíduo 

estigmatizado possui sérias dificuldades pois sofre a segregação social, sendo 

uma característica central de sua vida, a “não aceitação” (GOFFMAN, 1988, p. 

15). 

O estigma de infrator, por exemplo, tem impactos visíveis na vida dos 

egressos do sistema prisional. Tem-se como exemplo, o estudo realizado por 

Luiz no ano de 1997 sobre as “dificuldades de inserção dos indivíduos infratores 

no mercado de trabalho”. Luiz (1997, p. 69), declara que o estigma por parte da 

sociedade influi na vida dos egressos da prisão, quando os mesmos precisam 

inserir-se no mercado de trabalho, o que explicita a dificuldade dos mesmos de 

conseguirem um emprego por ocasião do seu retorno ao convívio social.  

O trabalho é indispensável à existência humana, sendo que os “ex-

presidiários” que não conseguem inserir-se no mercado de trabalho, acabam 

tendo suas possibilidades de existência reduzidas substancialmente. Perdem 

sua auto-estima pelo fato de não serem aceitos socialmente, bem como pelo fato 

de não conseguirem trabalhar como as outras pessoas consideradas “normais” 

fazem, pois isto lhes é muito penoso. Muitas vezes, devido à própria baixa auto-

estima e também pela revolta para com a sociedade, o indivíduo com o estigma 

de infrator, pode desenvolver alterações em seu comportamento: em alguns 

casos se torna uma pessoa retraída e em outros acaba se tornando uma pessoa 

violenta. O segundo caso de alteração de comportamento, contribui ainda mais 

para o aumento da violência. Entretanto, é o primeiro caso o mais preocupante, 

pois uma pessoa retraída que guarda seus sentimentos de revolta e suas 

mágoas acaba se tornando potencialmente mais perigosa pois pode “explodir”, 

ou seja externalizar este sentimento a qualquer momento e de forma ainda mais 

violenta do que no segundo caso. 

Além dos impactos descritos acima e da não aceitação social, o indivíduo 

com estigma de “ex-preso”, muitas vezes tem problemas de relacionamento no 

próprio lar ou dentro do grupo de amigos que frequentava antes de ter sido preso, 

o que lhe é mais penoso ainda, pois neste caso, estas pessoas se constituem 

em seu último refúgio da indiferença social. Nestes grupos, família ou amigos, o 

indivíduo é rejeitado devido à moralidade interna do próprio grupo, que é 



 

contrária ao crime e ao “criminoso”. Isto se expressa, por exemplo, nos pais que 

não aceitam mais em casa o filho “ladrão”, preso em flagrante, ou nos amigos 

que para não terem sua reputação maculada não permitem a reaproximação do 

amigo que foi preso por tráfico. 

Goffman (1988, p. 39), também destaca que o estigma, além dos impactos 

que afetam a vivência do próprio estigmatizado, pode espalhar-se e atingir a 

família do estigmatizado e também seus amigos. 

 Portanto, fica explícito o fato de que o estigma de “ex-preso” prejudica, 

não apenas as relações sociais do egresso do sistema prisional, mas também 

as relações sociais de todas as pessoas que convivem com ele. 

 Devido aos impactos descritos acima, o indivíduo estigmatizado busca, de 

várias formas, ser aceito pela sociedade, ou seja, romper com este estigma que 

lhe é imposto. Entretanto, como encontra muitas barreiras durante este 

processo, oscila entre o retraimento, ou seja, o isolamento, e a agressividade, o 

que torna essa busca pela aceitação potencialmente violenta. O indivíduo de 

comportamento desviante, no caso o criminoso, é invisível socialmente, pois se 

encontra numa situação de exclusão social e subalternidade. Entretanto, num 

dado momento, mesmo que por um instante, em assaltos, seqüestros e outros 

crimes, ele adquire visibilidade e notoriedade social, porque cria um sentimento 

nas pessoas: o medo. Neste momento, o indivíduo sai de uma situação de 

subalternidade e passa a fazer parte de uma relação na qual ele é o protagonista 

e, portanto, tem sua aceitação, mediada pela violência. 

 Esta situação é potencialmente perigosa pois os indivíduos egressos do 

sistema penitenciário, trazem consigo toda uma gama de revoltas contra a 

sociedade, e quando sofrem novamente uma exclusão social, pois é isto em que 

o estigma se constitui para eles no momento em que os impossibilita de terem 

relações sociais satisfatórias, essa revolta se amplia ainda mais tendo várias 

consequências sociais: aumento da reincidência criminal e da violência. 

A reincidência criminal é consequência da terceira forma de exclusão 

social que o indivíduo sofre – o estigma – que lhe força a utilizar-se de meios 

ilegais para sua subsistência e a violência, como foi dito acima, é usada muitas 

vezes como uma forma de mediação para a reconquista da visibilidade social. 

Entretanto, no caso dos egressos, é potencialmente mais destrutiva porque o 



 

indivíduo sai da cadeia mais violento devido ao processo de prisonização 4 

inerente à mesma. 

 

Cidadão de Bem 

 Vivencia-se um período de distopia em que vigora uma dualidade social: 

de um lado indivíduos estigmatizados pelas “escolhas” passadas em 

contraposição a cidadãos de bem, pais e mães de família, pessoas honestas, 

trabalhadoras, empreendedoras, patriotas e moralistas ao extremo. 

 Os cidadãos de bem, passam a ditar as regras de conduta na sociedade 

brasileira atual e, em algumas situações, a fazer justiça com as próprias mãos. 

 Lutas por direitos, reclamar justiça social, passa a ser atividade subversiva 

de “esquerdistas”, enquanto o cidadão de bem, preocupa-se em defender o 

emprego, mesmo que precário e a família das influências do “marxismo cultural” 

e da ideologia de gênero. 

 Trata-se de duas faces de uma sociedade de classes que estigmatiza 

alguns indivíduos enquanto mitifica outros, perpetuando a eterna dualidade do 

“nós contra eles”, criminalizando determinado grupo social, enquanto justifica as 

atrocidades cometidos pelo outro grupo. 

 

Considerações finais 

 O presente trabalho buscou tecer alguns apontamentos acerca dos 

estigmas daqueles indivíduos que após um processo de reiteradas exclusões 

sociais, delinquiu diante das margens sociais limitadas de possibilidades, ficando 

com marcas profundas em sua identidade e mitigação de sua sociabilidade. 

 Também se buscou explicitar a distopia de nossa época em que 

indivíduos se supõem superiores aos outros com passe livre para ações 

arbitrárias contra aqueles que julgam serem merecedores da punição. Trata-se 

da hipocrisia do momento atual da sociedade do cidadão de bem. 

 Pretende-se a partir destas pequenas reflexões, a edição de um artigo de 

forma a aprofundar estes apontamentos em conversa com outros autores que 

discutem a presente temática. 

 
4 “(...) a adoção, em maior ou menor grau, do modo de pensar, dos costumes, dos hábitos – da 
cultura geral da penitenciária”. (THOMPSON, 1998, p. 23). 
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