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Se a dignidade pressupõe um reconhecimento universal entre iguais, é obvio 

que um sistema penal que criminaliza massivamente sempre a mesma extração 
social está condicionado por consensos morais opacos 
 
 

Thiago Fabres de Carvalho 



 

RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a influência do estigma no sistema 

penal brasileiro. Para isso, usaremos a definição de estigma dada por Erving 

Goffman em sua obra Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 

deteriorada e Manicômios, prisões e conventos, relacionando-a com pesquisas e 

dados sobre o atual sistema penal do Brasil. Discutiremos como o meio no qual o 

indivíduo está inserido interfere no seu comportamento devido a reação social. 

Discutiremos também como a ausência do Estado pode fortalecer a criação de 

grupos paramilitares formados por membros da segurança pública do Estado, de 

maneira que a imagem pública estatal é utilizada para garantir a preeminências 

desses grupos. Identificamos como o excesso de prisão provisória no Brasil – 

baseado nos dados do Ministério da Justiça – utiliza do estigma para selecionar os 

indivíduos acometidos por seu sistema jurídico criminal, o que gera uma pré-seleção 

para a sentença. O estudo desse tema se faz importante pois através dele podemos 

identificar as instituições responsáveis pela seletividade penal recorrente hoje no 

Brasil a fim de entender qual grupo social é afetado pelo encarceramento em massa. 

Este trabalho contribui para o pensamento jurídico pois nos ajuda a ver como a 

relação Polícia x Estado pode suprimir direitos fundamentais. 

 

Palavras-chave: Estigma. Goffman. Sistema Criminal Brasileiro. Seletividade Penal  

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
This work proposes to identify the influence of stigma in the Brazilian criminal system. 

For this, we will use the definition of stigma given by Erving Goffman in his Stigma: 

notes on the management of spoiled identity and Asylums: essays on the social 

situation of mental patients and other inmates, relating it with researches and data on 

the current criminal system of Brazil. We will discuss how the environment where an 

individual is inserted interferes in his behavior due to the social reaction. We will also 

discuss how the absence of the State can strengthen the creation of paramilitary 

groups formed by members of the public security of the State so that the state public 

image is used to ensure the pre-eminence of these groups. We have identified how 

the excess of preventive detention in Brazil - based on data from the Ministry of 

Justice - uses stigma to select the individuals affected by their criminal legal system, 

which generates a pre-selection for the sentence. The study of this theme becomes 

important because through it we can identify the institutions responsible for recurrent 

criminal selectivity in Brazil today to understand which social group is affected by 

mass incarceration. This work contributes to legal thinking because it helps us to see 

how the Police vs. State relationship can suppress fundamental rights. 

 

Keywords: Stigma. Goffman. Brazilian Criminal System. Criminal Selectivity 
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INTRODUÇÃO 

 

Para tratarmos do tema abordado devemos entender os conceitos e 

significados que o cercam. Começaremos, então, pelo Estigma. Ao analisar a 

etimologia dessa palavra notamos que seu significado se transformou e se adaptou 

ao longo dos anos e de acordo com o contexto. Na Grécia Antiga, por exemplo, a 

palavra estigma era utilizada para nomear as marcas corporais dos escravos ou 

criminosos. Na idade média, estigma nomeava as marcas das graças divinas ou 

marcas obtidas por doenças corporais. Atualmente encontramos diversos 

significados para esta palavra, mas neste trabalho abordaremos o conceito 

introduzido por Erving Goffman, que 

foi um sociólogo, antropólogo e escritor canadense, 

considerado o pai da microssociologia. Sua obra tem influenciado e 

contribuído para estudos na área da sociologia, da antropologia, 

como também no campo da psicologia social, psicanálise, 

comunicação social, linguística, literatura, educação, ciências da 

saúde [...] Em 1977 Erving Goffman recebeu o Prêmio Gugenheim. 

Entre os anos de 1981 e 1982 presidiu a Sociedade Americana de 

Sociologia. Realizou pesquisas na área de sociologia interpretativa e 

cultural, iniciada por Max Weber (Frazão, 2016). 

 

 Suas obras se fazem muito importantes pois há mais de quatro décadas que 

a arquitetura intelectual da sociologia construída por Erving Goffman vem 

provocando intenso debate acadêmico que permanece vivo atualmente (Martins, 

2011). 

Conforme expõem em seu livro Estigma: notas sobre a manipulação da 

identidade deteriorada, Goffman diz que estigma social é o fenômeno que ocorre 

quando um grupo social taxa outro grupo social como fora do padrão ou fora do 

normal, de uma forma que desvaloriza seu comportamento, situação física ou 

maneira de agir:  

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total 
de atributos considerados como comuns e naturais para os membros 
de cada uma dessas categorias: Os ambientes sociais estabelecem 
as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles 
encontradas. As rotinas de relação social em ambientes 
estabelecidos nos permitem um relacionamento com "outras 
pessoas" previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, 
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quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos 
permitem prever a sua categoria e os seus atributos, a sua 
"identidade social" - para usar um termo melhor do que "status 
social", já que nele se incluem atributos como "honestidade", da 
mesma forma que atributos estruturais, como "ocupação". Baseando-
nos nessas pré-concepções, nós as transformamos em expectativas 
normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso 
(GOFFMAN, 2017 p.11). 

 

 A partir dessa definição tentaremos entender se o estigma exerce alguma 

influência na sentença penal e como essa influência pode se apresentar. 

 Como aponta Link e Phelan (2001, p. 371) “as pessoas são estigmatizadas 

quando são rotuladas e ligadas a características indesejáveis, dando-lhes uma 

experiência de perda de status e discriminação” (apud SIQUEIRA e CARDOSO, 

2011, p.97), o que fundamenta comportamentos desviantes e motiva os indivíduos 

estigmatizados a se organizem em subgrupos sociais. Em vista disso, no decorrer 

deste trabalho iremos discutir os aspectos negativos do estigma na nossa sociedade 

a fim de analisar como a percepção do estigmatizado de perda de status social e o 

sentimento de discriminação pode influenciar, de forma direta ou indireta, a sua 

sentença penal, seja através da sua maneira de se comportar, do modo de falar ou 

da forma de se vestir. Além disso, questionaremos até onde vai a influência do 

estigma e o papel do Estado na perpetuação da violência e sua intenção de garantir 

a elitização de determinados ambientes, impedindo o acesso de novos integrantes 

oriundos de classes sociais mais baixas e marginalizadas pela sociedade. 

 A sentença se dá “de fato” nos tribunais, porém há um grande caminho até 

esta instância. Existem instituições que interferem nesse caminho e que atuam 

apenas em uma parte da sociedade, a grande massa de inquéritos é criada1 no 

território delimitado pelo Estado. Há relevância também em como o Estado se 

protegerá de possíveis erros das suas instituições e qual ferramenta será usada 

para impedir retaliações da população e o seu enfraquecimento. Através do Boletim 

de Fevereiro de 2007 do CEDES – Centro de Estudos Direitos e Sociedade – e do 

Relatório Final da CPI das milícias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro, analisaremos como os membros da segurança do Estado utilizam o seu 

cargo assim como o estigma para subjugar regiões onde o Estado se faz ausente. 

                                                           
1 No capítulo 4 deste trabalho ficará claro o porquê foi utilizado o verbo criar em vez do verbo 

instaurar. E como ocorre essa criação. 
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 Discutiremos como o Estado cria um mundo idealizado, com padrões 

inalcançáveis, o que gera a reação de grupos que não conseguem se adequar a 

essas expectativas. Em consequência a essa inadequação, esses grupos criam 

submundos, que acabam sendo marginalizados, em que uma parte sofre com o 

estigma de criminoso. Discutiremos se o Estado usa a força policial, assim como sua 

instituição, durante o caminho que antecede o tribunal, para exercer seu poder e 

assegurar a marginalização de populações pobres e carentes. Para desenvolver 

esse problema, analisaremos os atos do Estado tentando identificar se caminham 

junto com o estigma e se ele pode ser beneficiado com a segregação. 

 A razão para essa parte da população ser segregada não tem ligação direta 

com a realização de ilícitos penais ou com a reincidência, Edwin H. Sutherland em 

seu livro Crime de Colarinho Branco explora esta questão ao detalhar que o 

criminoso de colarinho branco - as empresas e seus executivos - são tratados de 

forma diferente daqueles chamados de criminosos profissionais, isto é, pessoas 

geralmente de baixa renda, que carregam o estigma de marginal e perigosos. 

Fenômeno que podemos identificar pelo fato de muitas vezes os crimes da elite 

econômica acabarem sendo convertidos em multas, evitando assim que condenados 

de classes abastadas fiquem com o estigma de criminosos, 

Primeiro, a criminalidade de empresa, como a de ladrões 

profissionais, é persistente: grande parte dos criminosos é 

reincidente Entre as 70 maiores empresas industriais e comerciais 

dos Estados Unidos, 97.1% foram consideradas reincidentes, tendo 

duas ou mais condenações. Nenhum dos procedimentos oficiais 

utilizados contra homens de negócios em casos de violação de lei 

tem sido muito eficaz em reabilitar os mesmos ou em dissuadir 

outros empresários de tais práticas (Sutherland, 2016, p. 344). 

 

 

 Apontaremos que mesmo as empresas e executivos se comportando de 

maneira igual ou pior que os chamados “ladrões profissionais” não há uma 

campanha de agressividade contra seus atos, não há violência por parte do Estado 

para punir esses atos. Fenômeno que não acontece em casos de indivíduos 

estigmatizados por sua classe social ou raça, em que a violência costuma ser 

generalizada e perversa. Relativizando esta questão atualmente no Brasil há sim um 

processo e criminalização de empresas e empresários, porém essa criminalização 

acaba atendendo a uma demanda política. Exemplo disso é a atual Operação Lava-
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Jato que teve sua idoneidade colocada em prova com conversas entre o Juiz e o 

Procurador, onde aquele orientava este em quais estratégias deveria tomar.2 Tudo 

isso acaba corroborando com a ideia de Sutherland (2016) pois há também a 

estigmatização desses processos no sentido de serem tendenciosos e direcionados. 

 Examinaremos como um ciclo de violências podem selecionar os ambientes 

onde haverá policiamento ostensivo. Desta maneira, as prisões flagrantes, em sua 

maioria, ocorrem nesses locais e consequentemente se tornam inquéritos policiais. 

Porém, o estigma não acaba na atuação policial, ele também influencia quais 

prisões em flagrante serão convertidas em prisões provisórias. Basearemos esta 

discussão no Informativo número 54 do Ministério da Justiça, da série Pensando o 

Direito, que trata das prisões provisórias nos crimes de furto, roubo e tráfico bem 

como sua duração excessiva, no livro de Wacquant (2018) e no livro de Sutherland 

(2016). 

 No capítulo inicial iremos contextualizar e apontar as doutrinas bases para 

este trabalho, identificaremos o que é estigma para Goffman e como ele afeta os 

indivíduos de uma maneira geral. No segundo capítulo trataremos da relação do 

estigmatizado com a sociedade e como a sociedade lida com o estigma apontando o 

fenomeno do etiquetamento, presente em Castro (1983), veremos como este pode 

influenciar no comportamento do estigmatizado e quais as suas consequências. No 

terceiro capítulo indagaremos como a ausência do Estado pode influenciar no 

processo de estigmatização. Ao tratar da força policial observaremos como seus 

membros se utilizam do estigma para a dominação de territórios e formação de 

grupos paramilitares – Milícias – se beneficiando da reação social negativa que o 

estigma possui. No quarto capítulo abordaremos a pré-seleção judicial, 

demonstrando como funciona e como utiliza o estigma social para selecionar os 

indivíduos que ela abordará, seguindo neste capitulo utilizaremos dos dados do 

Ministério da Justiça (2015) para expor quais são os indivíduos mais afetados nesse 

processo e de que modo são negados a estes indivíduos direitos fundamentais, 

abordaremos também quais instituições são responsáveis pela manutenção dessa 

pré-seleção. Após expor tudo isso, no capítulo final, relacionaremos o sistema de 

                                                           
2 https://www.ocafezinho.com/2019/06/09/lava-jato-a-maior-organizacao-criminosa-da-historia-do-

judiciario-brasileiro/ e https://theintercept.com/2019/07/15/vazajato-as-provas-de-que-os-chats-sao-

autenticos-agora-vem-de-diversos-veiculos-de-comunicacao-sao-definitivas-e-esmagadoras/ 

https://www.ocafezinho.com/2019/06/09/lava-jato-a-maior-organizacao-criminosa-da-historia-do-judiciario-brasileiro/
https://www.ocafezinho.com/2019/06/09/lava-jato-a-maior-organizacao-criminosa-da-historia-do-judiciario-brasileiro/
https://theintercept.com/2019/07/15/vazajato-as-provas-de-que-os-chats-sao-autenticos-agora-vem-de-diversos-veiculos-de-comunicacao-sao-definitivas-e-esmagadoras/
https://theintercept.com/2019/07/15/vazajato-as-provas-de-que-os-chats-sao-autenticos-agora-vem-de-diversos-veiculos-de-comunicacao-sao-definitivas-e-esmagadoras/
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pré-seleção exposto anteriormente com o sistema penal brasileiro. Uniremos esses 

apontamentos identificando assim qual a influência do estigma na sentença penal 

gerando uma “pré-condenação” do estigmatizado. 
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1. Estigma 

Neste capítulo trataremos da contextualização do estigma, apontaremos qual é o 

conceito de estigma para Erving Goffman, conceito que utilizaremos como base do 

trabalho, e entenderemos qual sua relevância para a discussão do tema abordado. 

Nele entenderemos como o estigma pode afetar o indivíduo comum e inferiremos 

alguns comportamentos esperado dos indivíduos estigmatizados. Veremos qual o 

papel do normal na estigmatização e como este pode ajudar a suavizar seus efeitos. 

 

1.1Contextualização 

 

O termo estigma pode apresentar diferentes significados de acordo com a época 

e com o contexto. Neste trabalho recorreremos a uma definição atual a fim de 

entender seus desdobramentos e sua influência na sociedade brasileira 

contemporânea. 

Segundo o popular dicionário online de português, estigma significa:  

Cicatriz(es) ocasionada(s) por uma ferida ou por um machucado; 
sinal. 

Marca natural no corpo; toda marca e/ou sinal. 

[Religião] Marca que representa as chagas de Cristo, feita ou 
aplicada por alguns santos em seus corpos. 

[Figurado] O que pode ser considerado ou definido como indigno; 
desonroso. [Antigo] Marca que era feita com ferro quente nos ombros 
ou braços dos bandidos, criminosos, escravos etc (Dicio, dicionário 
online de português, 2019). 

 

 O sentido figurado da palavra define estigma como algo que pode ser 

considerado indigno ou desonroso. Vemos que desde a Grécia antiga o estigma 

apresentava um sentido de desonra por significar as marcas feitas nos escravos e 

criminosos. Atualmente, no Brasil, não se identifica mais nenhum indivíduo 

marcando seus corpos. Contudo, existem grupos sociais que ainda são 

estigmatizados: julga-se seu comportamento e a sua maneira de viver, o que implica 

na separação desses indivíduos do convívio com o restante da sociedade. Em vista 

disso, neste trabalho iremos focar na ideia de estigma social, em que os indivíduos 

são estigmatizados não por suas diferenças físicas, psíquicas ou cognitivas, mas 

pela maneira de se vestir, pelo modo de falar e até pelo local onde vive. 
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1.2  Aspectos Doutrinários  

 

O termo estigma tem uma importância significativa para Erving Goffman, pois 

não se limita apenas a definir uma pessoa, mas também a esperar diversos 

comportamentos daquele individuo, como a organização dos estigmatizados por 

um estigma em comum em pequenos grupos de identificação, podemos verificar 

isto em seu livro: 

Frequentemente, as pessoas que têm um estigma particular 
patrocinam algum tipo de publicação que expressa sentimentos 
compartilhados, consolidando e estabilizando para o leitor a 
sensação da existência real de “seu” grupo e sua vinculação a ele. 
(Goffman, 2017, p. 34) 

 

Observamos que tanto os indivíduos que sofrem com algum estigma quanto 

os sujeitos considerados normais tem a necessidade de se vincular a pessoas 

que possuam as mesmas características que as suas, o que acarreta a formação 

de grupos sociais. No caso dos estigmatizados, essa exclusão da sociedade 

normal pode gerar, conforme Goffman, histórias de sucesso. Isto é, pessoas que 

venceram a barreira do estigma e se inseriram na sociedade normal. Estes são 

considerados verdadeiros heróis por transformarem seu estigma em 

“superpoderes” e fazer uso dele para combater o preconceito da sociedade. Mas 

na verdade, isto não passa de uma ficção consoladora, que só funciona na 

imaginação do estigmatizado, que nutrem o desejo de romper a barreira que lhe 

foi imposta pela sociedade, a fim de se identificar e se introduzir nela, não como 

normais, mas como uma espécie de “supernormais”. 

 A barreira social também força outro fenômeno que Goffman chama de 

identidade social virtual, na qual o estigmatizado disfarça seu estigma. A 

identidade virtual é mais utilizada por pessoas que possuem um estigma de fácil 

camuflagem, como uma surdez parcial, que permite que o surdo finja entender 

uma fala ou até mesmo que a responda genericamente, na esperança de que 

sua surdez passe despercebida.  

Na relação interpessoal, é natural que os indivíduos tenham expectativas em 

relação aos outros. Na maioria das vezes a projeção de expectativas não é 

perceptível, mas em alguns casos ela aparece de forma clara. De qualquer 

maneira, no convívio social, sempre há expectativas em relação ao 

comportamento ou personalidade dos indivíduos. Quando um sujeito lida com 
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alguém que não se encaixa em sua expectativa de normalidade, mesmo que de 

maneira inconsciente, o sujeito coloca esta pessoa em um subgrupo. Goffman 

ilustra como essa situação colabora com a ideia de estigma: 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de 

que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se 

encontram numa categoria em que pudesse ser - incluído, sendo, 

até, de uma espécie menos desejável - num caso extremo, uma 

pessoa completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de 

considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa 

estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 

especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande - 

algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, 

uma desvantagem - e constitui uma discrepância específica entre a 

identidade social virtual e a identidade social real (GOFFMAN, 2017, 

p. 12). 

 

Em vista disso, notamos que o estigma não afeta somente o estigmatizado, 

mas, de maneira marcante, também no comportamento daquele que estigmatiza. 

Visto que, após se frustrar com suas expectativas, o indivíduo passa para uma nova 

fase: o momento em que precisa lidar com as suas projeções erradas e categorizar 

novamente o sujeito que o decepcionou. Esse processo não é premeditado, tudo 

acontece de forma rápida e até mesmo despercebida para aquele que estigmatiza, 

mas é essa forma sutil de estigmatizar, adotada inconscientemente, que força os 

indivíduos a formarem conceitos antecipados sobre determinados comportamentos. 

Neste caso estamos tratando de estigmas sutis, que aparecem a partir de 

comportamentos que ressaltam as diferenças entre grupos sociais3. Esses 

comportamentos podem ocorrer, por exemplo, através a maneira de se vestir, da 

expressão corporal e da maneira de falar, que muitas vezes são consideradas 

inadequados para determinadas situações, como o uso de gírias. O estigma, como 

aponta Goffman, ocorre quando se exclui do convívio social o indivíduo que se 

comporta de maneira diferente do esperado.  

Goffman (2017, p.149) deixa claro que a ideia de normal e de estigmatizado 

não é atribuída a pessoas, mas a perspectivas, ou seja, pensamentos, ideias ou 

comportamentos que são gerados durante contatos sociais mistos em virtude de 

normas não cumpridas. Desta forma, o estigma é referente a papeis e não às 

                                                           
3 Além disso, esses comportamentos se tornam a maneira de subgrupos se identificarem e se 

separarem da totalidade da sociedade. Este aspecto será desenvolvido no próximo capítulo. 



15 
 

pessoas que representam esses papeis. Portanto, não é de se espantar que 

pessoas estigmatizadas estigmatizem outras pessoas. Na verdade, esse 

comportamento é natural, estigmatizar não é uma conduta adotada somente pelos 

indivíduos que se enquadram no perfil considerado normal. Estigmatizar alguém é 

exteriorizar preconceitos presentes na sociedade. Becker e Arnold explicam como o 

ato de estigmatizar, de certa maneira, é imposto aos indivíduos ao argumentar que  

Cada sociedade tem mecanismos de controle social para garantir 
que a maioria de seus membros conforme-se com essas normas. As 
pessoas que não se conformam com essas regras ou quebram os 
tabus sociais são excluídas socialmente (BECKER e ARNOLD, 1986, 
p. 40 apud SIQUEIRA e CARDOSO, 2011, p.99). 

  

 Algumas pessoas, cientes desse mecanismo exclusivo, se propõem a ajudar 

no combate aos preconceitos. Goffman (2017, p.38) chama tais indivíduos de 

“informados”, ele os divide em duas categorias, uma delas é a de “pessoas 

benévolas” que estão dispostas, através do seu trabalho, a amenizar as ações 

empreendidas pela sociedade em relação ao estigmatizado. Por exemplo, 

enfermeiros ou médicos, ao descobrir um novo aparelho auditivo, compartilha essa 

informação com um deficiente auditivo, a fim de ajudá-lo a se encaixar na sociedade. 

Contudo, tornar-se “informado” é um processo difícil e a maioria dos “informados” 

não estão dispostos a quebrar o tabu e enfrentar as consequências negativas de ir 

contra os mecanismos de controle social. 
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2. O Estigmatizado e a sociedade 

 

Neste capítulo abordaremos a relação entre estigmatizados e normais 

comparando o Livro Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada 

de Goffman (2017) e Criminologia da Reação Social, de Lola Aniyar de Castro 

(1983), em que Castro analisa a obra de Becker  sobre os outsiders4, que recebem o 

mesmo tratamento dos estigmatizados, isto é, os outsiders são uma espécie de 

estigmatizados que não o são por características físicas, mas por seu 

comportamento, lugar que reside, modo de falar, condição social e, principalmente, 

determinadas condutas que adotam.  Portanto focaremos nestes indivíduos e 

trataremos do estigma social. Falaremos de um comportamento que influência e 

categoriza a gravidade do desvio cometido pelos indivíduos, a reação social. 

 

2.1 Reação Social 

 

 No estudo da criminologia observamos que a reação da sociedade a um 

comportamento que foge ao padrão esperado para determinada situação – isto é, 

um comportamento estigmatizado – corrobora com a perpetuação deste 

comportamento e influencia a reação do estigmatizado. Para Becker (2008) o 

comportamento em si não é desviante, mas a sociedade, organizada de alguma 

forma, que determina um comportamento como fora do padrão a ser seguido. Antes 

dessa determinação não haveria desvio, pois não existiriam regras das quais 

desviar. Contudo, Becker (2008) aponta que não se deve confundir esse argumento 

com a criminologia positivista, visto que 

Tal pressuposto ignora o fato central acerca do desvio: ele é criado 
pela sociedade. Não digo isso no sentido em que é comumente 
compreendido, de que as causas do desvio estão localizadas na 
situação social do desviante ou em “fatores sociais” que incitam sua 
ação. Quero dizer, isto sim, que grupos sociais criam desvio ao fazer 
regras cuja infração constitui desvio, e ao aplica essas regras a 
pessoas particulares e rotulá-las como outsiders. Desse ponto de 
vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, 
mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções 
a um “infrator”. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado 
com sucesso; o comportamento desviante é aquele que as pessoas 
rotulam como tal (BECKER, 2008, p. 21). 

                                                           
4 Termo equivalente a “marginais” no Brasil. 
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Lola Aniyar de Castro (1983) diz que a única coisa que os desviantes têm em 

comum é terem sido categorizados como marginais. Para esta autora, o desvio é 

uma transgressão que será mais ou menos grave de acordo com a reação social 

das pessoas ao seu redor, Castro cataloga algumas situações para que o desvio 

aconteça: 

1. O grau em que os demais reagem diante de um ato 
desviante: em algumas ocasiões a resposta pode ser indulgente, 
mas se nesse momento existe o que se chama uma campanha, as 
possibilidades de uma reação forte são maiores. 

2. O grau em que um ato será considerado como desviante 
dependerá por sua vez de quem cometeu o fato e de quem se tenha 
sentido lesado por este. Com efeito, a classe socioeconômica 
determina a prossecução e o avanço em dois graus de procedimento 
penal. Por exemplo, onde o problema racial existe, os negros são 
castigados com maior probabilidade que os brancos, e isto sucede 
mesmo que todos tenham cometido o mesmo delito. Também o 
status da vítima determinará a intensidade da reação. 

3. O ponto de vista é variável: “o delinquente de classe baixa 
que luta por seu território, pela área em que atua, está fazendo o que 
considera necessário e correto, embora os mestres, os trabalhadores 
sociais e a polícia o vejam de modo diferente. (Castro, 1983, p. 100) 

 

 O que faz a conduta ser desviante não é a conduta por si mesma, mas a 

reação do grupo social àquela conduta, considerando-a mais ou menos gravosa. 

Castro (1983) faz algumas observações acerca da autopercepção desviante – 

resultado da reação social – capaz de dividir a sociedade em subgrupos culturais, 

raciocínio que também encontramos em Estigma, de Goffman. O surgimento desses 

grupos subculturais distancia ainda mais o praticante do desvio, o estigmatizado, 

daqueles que o estigmatizaram. Este afastamento, unido ao estigma, inclina o 

estigmatizado a cometer de novos desvios, chamado desvio secundário, que 

não é sempre a mesma conduta. Pode ser uma conduta nova. 
Assim, uma viciada em drogas que não pode pagar o preço da 
droga, uma vez estigmatizada, poderá tornar-se prostituta ou 
cometer furtos para obter dinheiro. (Castro, 1983 p.106) 

 

 A criação desses subgrupos culturais não é unilateral, pois não se dá apenas 

pelo estigma, há também a resposta do estigmatizado à reação social. O medo do 

exilio faz com que os desviantes procurem seus semelhantes, pessoas que se 

identifiquem com seu comportamento. Então a reação social, que se esperava que 

fosse uma maneira de autocritica positiva para o desviante, se torna o oposto, 
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fortalecendo a reincidência dos comportamentos e estimulando a criação de 

subgrupos culturais. 

 

 

2.2 As etiquetas e Identificação  

 

 Os indivíduos, a fim de suprir suas frustrações em relação à normalidade 

projetada, separam e categorizam os diferentes. Em vista disso, buscam padrões na 

diferença e correlacionam-na com comportamentos com a intenção de fixar um 

padrão futuro. Nessa situação corre-se o risco de achar justificativas patológicas 

para o estigmatizado, criando uma barreira entre o normal e o estigmatizado e 

impedindo que aquele se torne “informado” 5.  

 Com base nesse entendimento podemos discutir a desigualdade social e 

observar a estigmatização dos pobres, em que a limitação do convívio social e sua 

marginalização tem por consequência o sentimento de exclusão, o que faz com que 

pessoas de classes mais baixas estejam mais propensas a comportamentos 

desviantes. De acordo com Baratta, em seu livro Criminologia Crítica e Crítica do 

Direito Penal, a criminalidade não é mais considerada uma qualidade ontológica de 

indivíduos, na perspectiva da criminologia crítica, mas um status atribuído a 

determinados indivíduos. A criminalidade é um “bem negativo”, distribuído 

desigualmente conforme a hierarquia dos interesses do sistema socioeconômico e 

da desigualdade social entre os indivíduos.  

 A sociedade tem a necessidade de se separar daquilo que é reprovado por 

suas leis, portanto a quebra do tabu não é regra e o entendimento mais esperado é 

o senso comum. Nesse processo que ocorre o etiquetamento, uma espécie de 

marca que seguirá o indivíduo desviante. Goffman exemplifica isso com base no 

seguinte depoimento: 

Querida Ann Landers: Sou uma menina de 12 anos que é excluída 
de toda atividade social porque meu pai é um ex-presidiário. Tento 
ser amável e simpática com todo mundo, mas não adianta. Minhas 
colegas de escola me disseram que suas mães não querem que elas 
andem comigo - pois isso não seria bom para a sua reputação. Os 
jornais fizeram publicidade negativa de meu pai e apesar de ele ter 

                                                           
5 Ver capítulo 1 
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cumprido sua pena ninguém esquecerá do fato. Há algo que eu 
possa fazer? Estou muito triste porque não gosto de estar sempre 
sozinha. Minha mãe procura fazer com que eu saia com ela, mas 
quero a companhia de pessoas da minha idade. Por favor, dê-me 
algum conselho UMA PROSCRITA. (GOFFMAN, 2017, p. 39). 

 

 Com base nesse exemplo percebemos que mesmo com o cumprimento da 

pena, a etiqueta de ex-presidiário persegue o indivíduo e afeta membros de sua 

família. Geralmente, estigmatizados pela sentença criminal não conseguem ser 

reinseridos de forma correta na sociedade por diversos fatores, como conseguirem 

apenas empregos de baixa remuneração. Estes subempregos os obrigam a 

residirem em subúrbios e favelas, o que gera uma etiqueta geográfica, em que o 

comportamento esperado para os moradores destas regiões não é a normalidade, 

mas o desvio.   

 O estigma geográfico é uma forma de estigma social, visto que o indivíduo 

não é etiquetado devido a uma diferença física, mas em vista da localização de sua 

residência. Os estigmatizados pela geografia terão os serviços básicos limitados, o 

que permite que os fornecedores e usuários destes serviços exerçam um controle 

sobre os indivíduos que vivem nas regiões estigmatizadas, criando mecanismos de 

submissão forçada 

utilizados para o domínio dos povos nativos e, mais tarde, das 
populações negras e submetidas à escravidão, incorporam-se aos 
métodos de controlo social formal, impregnando as legislações 
criminais com a violência arraigada ao nervo do projeto colonizador. 
Seja pelo assassínio direto, em guerras ou não, seja pela imposição 
de privações e maus-tratos, ou, ainda, pela transmissão de doenças 
contagiosas, nota-se, claramente, nos precisos termos de Nilo 
Batista (1996), que o extermínio é o grande signo de abertura desse 
processo histórico (CARVALHO, 2014, p. 186). 

 

 Esse mecanismo de controle é semelhante ao que ocorre atualmente no 

Brasil, em que há diversas regiões sem saneamento básico e acesso a saúde, 

fortalecendo a propagação de doenças. Essas localidades, em sua maioria, são 

habitadas por pessoas etiquetadas como de menor valor, indivíduos que devem ser 

monitorados. Portanto, o Estado usa violência explicita, através da força policial, 

para controlar as regiões estigmatizadas. 

 O fenômeno do etiquetamento influencia na maneira da sociedade reagir às 

violências excessivas do Estado. Visto que, quando o Estado usa força policial 

contra pessoas não estigmatizadas a reação social é de revolta, pois acredita-se que 
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se trata de um absurdo ou, no mínimo, um equívoco, visto que “está claro” que quem 

o indivíduo abordado de maneira agressiva é um “cidadão de bem”6. A reação social 

é diferente quando o Estado, através da polícia, aborda um morador das zonas 

estigmatizadas. Nesse caso, a sociedade tolera a violência, muitas vezes a aprova, 

pois há a expectativa de que os sujeitos residentes nas periferias tenham 

comportamento desviante. Portanto, o Estado encontrará algo ilícito e, em caso 

negativo, é melhor prevenir com uso de violência do que agir de maneira pacífica e 

não punir um verdadeiro desviante. Esta reação social também é uma forma de o 

Estado fazer um monitoramento social de maneira discreta. 

 Goffman (2017) explica como o fenômeno do etiquetamento tende a se 

perpetuar devido ao desejo dos estigmatizados de serem aceitos e conquistarem a 

simpatia dos normais. Desta forma, os estigmatizados fazem uso de todas 

qualidades negativas de seus iguais e abdica do seu modo de ser para evitar o 

constrangimento do normal: 

Aprendi também que o aleijado deve ter cuidado em não agir de 
maneira diferente da expectativa das pessoas. Acima de tudo, eles 
esperam que o aleijado seja aleijado; seja incapacitado e indefeso: 
inferior a eles e, assim, têm desconfiança e sentem-se inseguros se 
os aleijados não correspondem a essas expectativas. É bastante 
estranho, mas o aleijado tem de desempenhar o papel de aleijado, 
assim como as mulheres têm que ser o que os homens esperam 
delas, ou seja, simplesmente mulheres; e os negros frequentemente 
têm que agir como palhaços frente a raça branca "superior", de tal 
modo que o homem branco não fique amedrontado por seu irmão 
negro. Certa vez conheci uma anã que era uma exemplo patético do 
que estou dizendo. Era muito pequena, tinha cerca de um metro de 
altura e extremamente bem educada. Na frente de outras pessoas, 
entretanto, tinha muito cuidado em não ser outra coisa que não "a 
anã", e desempenhava o papel de boba com o mesmo riso de mofa e 
os mesmos movimentos rápidos e engraçados que caracterizaram os 
bufões desde as cortes da Idade Média. Quando estava com amigos, 
ela podia tirar o gorro, os sinos e atrever-se a ser a mulher que 
realmente era: inteligente, triste e muito solitária. (GOFFMAN, 2017, 
p. 121) 

 
 Nos marcados com o estigma econômico vemos esse comportamento 

aplicado na comédia, pessoas que se enquadram perfeitamente no individuo 

descrito em sua caricatura, mas mesmo assim usam desse estereótipo para não 

                                                           
6 Um tipo de etiqueta positiva que surge da necessidade dos não estigmatizados de criarem 

intimidade entre si. O termo é genérico e utilizado para se denominarem como pessoas que lutam 

contra o crime. 
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causar constrangimentos com os ditos normais, Goffman (2017) entende que o 

estigmatizado utilizada desse comportamento para mostrar o seu outro lado, que 

mesmo com esses estigmas, por trás dessa etiqueta há um ser humano normal, que 

não se limita a as projeções dos normais. 
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3. O estigma e o Estado. 

Um ponto é muito importante para entender a influência do estigma na sentença 

penal é identificar como o Estado lida com ele. Para isso veremos como o estado 

pode colaborar com a estigmatização e qual o papel dos membros da sua força 

policial nesse processo. Veremos como a ausência do Estado fortalece o surgimento 

de grupos paramilitares, denominados “Milícias”. Como base desses apontamentos 

utilizaremos como exemplo o Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – Alerj. 

 

3.1 O Estado  

 É recorrente o Estado utilizar o estigma como garantia de marginalização de 

determinados grupos, estimulando o processo de estigmatização a fim de que a 

sociedade não sinta incomodo com a desigualdade e, de certa forma, concorde com 

a segregação a ponto de naturalizar a falta de recursos e a atuação exclusivamente 

repressora do Estado em determinadas áreas.  

Com o seu poder policial, o Estado força a formação de submundos (ou 

subgrupos) em áreas marginalizadas, mas reivindica que os habitantes dessas 

áreas não façam parte desse submundo. Desta maneira o Estado dificulta a 

formação da identidade desses indivíduos enquanto membro dessa comunidade.  

 Goffman, em seu livro Manicômios Prisões e Conventos (p. 246), explica que 

“Sempre que se impõem mundos, se criam submundos” ao tratar das instituições 

totais, onde o paciente ou participante passa sua maior parte do tempo – ou tempo 

integral – internado com regras e comportamentos diferentes dos da sociedade 

normal. Fazendo uso dessa ideia, podemos dizer que o Estado impõe um ideal de 

normalidade, que se expressa pela maneira de se comportar ou se vestir. Isto acaba 

sendo inalcançável para uma parte da população, o que tem por consequência que 

aquele grupo de pessoas se unam a partir de suas semelhanças e dificuldades, a 

fim de criar uma “subnormalidade”. Nesse caso, o interesse comum é criar uma 

comunidade forte e assim, de certa maneira, resistir o estigma imposto a eles.  

 Há casos de interferência do Estado em comunidades estigmatizadas 

unicamente com o a intenção de manter o estigma esperado daquela população. Um 

exemplo dessa intervenção estatal é o caso recente que ocorreu no Morro do 

Juramento, Rio de Janeiro, em que agentes do Bope – grupamento de polícia 
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especializada da PMERJ – destruíram uma piscina, localizada dentro da 

comunidade do Juramento7 com o argumento de que a piscina fora construída pelos 

traficantes da região. Porém, a piscina servia para o lazer da comunidade. Isto 

mostrava para o restante da sociedade que naquela área marginalizada, a 

comunidade do Morro do Juramento, também existe alegria e pessoas comuns, o 

que quebrava o estigma de que nas favelas existe apenas pobreza e violência. 

Portanto, uma vez que para o Estado o combate ao estigma enfraquece sua política 

de segregação, a piscina se tornou um problema digno de intervenção policial. 

 Essa quebra de estigma é perigosa para o Estado, visto que uma população 

consciente e disposta a questionar a ideia de que a favela é violenta por si mesma, 

residindo majoritariamente bandidos e traficantes, enfraquece sua política de 

violência a qualquer custo dentro daquela região. Desta forma, o Estado camufla a 

violência que emprega nessas comunidades. Pois,  

O que os estranhos veem ajuda a reduzir a pressão que poderiam 
fazer contra a instituição. É uma realidade humana melancólica que, 
depois de certo tempo, os três interessados – o internado, o visitante 
e a administração – compreendam que a sala de visitas representa 
uma versão “melhorada”, compreendam que os outros também 
sabem disso e todos tacitamente concordem em continuar com a 
ficção. (Goffman, 2015, p. 91) 

 

 Podemos notar que o Estado age com convicção, uma vez que mesmo 

destruindo um ambiente de lazer tem a certeza de que a “sala de visitas” que mostra 

para a sociedade garantirá um comportamento passivo e não uma revolta. Então, 

com a justificativa de combater a violência, usa mais violência para reprimir os que 

não se adequam ao seu sistema. Isto porque o Estado filtra o que mostra das áreas 

marginalizadas e dá poder a determinados veículos de informação a fim de criar sua 

“sala de visitas”: a imagem distorcida da população marginalizada. Desta forma, 

mais uma vez o Estado, de maneira calculada, usa o etiquetamento a seu favor. 

A “sala de visitas” deve ser bem ornamentada e preparada para que seja 

aceita. Portanto, nos casos das áreas marginalizadas, ela deve mostrar apenas 

tragédias, violência e perigo a fim de que a sociedade aceite a atuação do Estado – 

por meio da força e de mecanismos legais – que reprime e condiciona o 

comportamento das populações estigmatizadas.  

                                                           
7 https://extra.globo.com/casos-de-policia/bope-destroi-piscina-do-trafico-no-juramento-pm-diz-que-

local-era-usado-como-barricada-23243502.html  

https://extra.globo.com/casos-de-policia/bope-destroi-piscina-do-trafico-no-juramento-pm-diz-que-local-era-usado-como-barricada-23243502.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/bope-destroi-piscina-do-trafico-no-juramento-pm-diz-que-local-era-usado-como-barricada-23243502.html
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Historicamente percebemos que sempre existiu um mecanismo de repressão 

garantidor de alguma supremacia.  Na época feudal, em que a hierarquia social 

eram imutáveis e baseadas em dogmas religiosos, os camponeses deveriam 

desempenhar o papel de camponeses e nada podiam fazer para mudar isso. 

Atualmente esse mecanismo é mais complexo, se utiliza da força policial e está 

baseado em normas jurídicas, em que há respaldo para o uso da força e da 

repressão. A força policial, como veremos, tem papel fundamental e complexo na 

perpetuação da discriminação de determinadas classes sociais, o que é uma forma 

de filtragem para o processo penal. 

 

3.2 A força policial 

  

Utilizada como ferramenta do Estado, a polícia também pode fazer uso do 

estigma para benefício próprio. Em vista disso, neste subcapítulo, discutiremos 

sobre as Milícias8 que se tratava de um grupo que se vinculava positivamente a 

produção da ordem, visando a extinção do tráfico de drogas, o que obteve, 

inicialmente, algum apoio da comunidade, visto que esta repudiava o uso de drogas 

ilícitas (Santos, 2007). Este problema será examinado com base no boletim do 

CEDES de 2007, escrito pelo Dr. Rogério Dultra dos Santos, bem como o Relatório 

final da CPI das Milicias da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de 

novembro de 2008, a fim de esclarecer como a polícia se apropria de determinadas 

regiões estigmatizadas e qual a sua relação com o Estado. 

Antes de analisar seu funcionamento devemos entender o que de fato é a 

Milícia. De acordo com o relatório final da CPI das milícias (2008), observamos que 

Ignacio Cano, em seu trabalho  

define milícia em relação a cinco eixos que devem acontecer 

simultaneamente:  

1. controle de um território e da população que nele habita por 

parte de um grupo armado irregular  

2. o caráter coativo desse controle  

3. o ânimo de lucro individual como motivação central  

                                                           
8 Foi inicialmente identificada como “Polícia Mineira” pelos soci  ólogos cariocas nos estudos sobre a 

comunidade de Rio das Pedras. (Santos, 2007) 
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4. um discurso de legitimação referido à proteção dos 

moradores e à instauração de uma ordem  

5. a participação ativa e reconhecida dos agentes do Estado. 

(Alerj, 2008. P. 36) 

 

 Percebemos que o item “4” e “5” apresenta a principal diferença entre as ditas 

milícias e o tráfico de drogas, especialmente o item “5”, que retira do miliciano o 

estigma de marginal. [...] Os membros dessas milícias usam o estigma para justificar 

suas ações, ou seja, estão agindo daquela forma para expulsar traficantes locais e 

livrar a região dos crimes relacionados ao tráfico de drogas. 

 Serem reconhecidos como agentes do Estado é fundamental para o 

funcionamento da milícia, que pretende se legitimar como um grupo oposto ao 

crime. Portanto, se declaram membros da segurança estatal – policiais, bombeiros, 

agentes penitenciários. (Relatório CPI das milícias. 2008). Essa publicização de 

seus papeis no estado os dão algumas vantagens: 

a primeira serve como alavanca na tentativa de legitimação das 

milícias, opostas à criminalidade - o miliciano tenta representar o 

Estado dentro das favelas. Em segundo lugar, se o miliciano é um 

policial, é também um profissional da segurança pública, pagar um 

miliciano seria o equivalente a contratar um profissional com 

competência técnica. Em terceiro lugar, como os milicianos são 

policiais, se houver uma tentativa de retomada do tráfico eles podem 

solicitar ajuda da polícia – isso fortalece a sua posição na 

comunidade. Em quarto lugar, a possível resistência dos moradores 

fica ainda mais limitada, já que os praticantes da extorsão são 

membros do Estado. A quinta “vantagem” de divulgar a condição de 

policiais é a inexistência de confrontos com a polícia. Se na guerra 

entre a polícia e o poder paralelo os policiais assumem o poder 

paralelo, a guerra acaba como num passe de mágica e a 

insegurança provocada pelas incursões policiais deve ter um fim. 

(Alerj, 2008 p. 38) 

 

 A milícia, para garantir sua preeminência, utiliza a imagem do Estado por este 

não se fazer presente nas regiões marginalizadas. Além disso, inicialmente, esses 

grupos argumentavam que havia necessidade de se defenderem da criminalidade. 
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Desta forma, ocupavam a falta do Estado com seus grupos armados, como mostra o 

depoimento dado à CPI pelo Delegado Marcus, titular da 35ª DP: 

Há oito anos, esses grupos de milicianos tinham um objetivo 

“legítimo” de expulsar traficantes de determinadas localidades. O 

objetivo era promover autodefesa, ou seja, policiais que residiam em 

áreas carentes começaram a se organizar e entendiam que agiam 

legitimamente ao retirarem dessas comunidades criminosos que 

atuavam, principalmente, em tráfico de drogas. (Alerj, 2008. p. 40) 

 

 Os membros da segurança do Estado, fizeram uso do estigma presente em 

regiões marginalizadas e de uma reação social favorável as suas intenções para se 

organizarem e se estabelecerem como um poder paralelo ao Estado, a Milícia. 

Contudo, o relatório mostra que o argumento de combate ao crime não se mantém, 

pois o crescimento das Milícias não ocorreu apenas em regiões controladas por 

narcotraficantes. 

Avaliação da Subsecretaria de Inteligência das comunidades 

possivelmente controladas pelas milícias mostra que os milicianos se 

expandiram, preferencialmente, em áreas onde não havia tráfico de 

drogas, ou seja, pequenas comunidades ou áreas da cidade que por 

sua condição geográfica e outros fatores não interessavam aos 

traficantes e não ofereceriam resistência (Alerj, 2008. p. 46) 

 

  Embora a reação social inicial das comunidades tenha sido favorável a 

organização das Milícias, após a sua implementação, a Milícia faz uso da força para 

se manter no controle da região que “conquistou”, transformando a comunidade em 

refém de seus serviços.  A Milícia se impõe à comunidade e a obriga a reconhecer 

sua existência, financiar seus custos e pagar pelos serviços oferecidos, como 

fornecimento de gás e da “gatonet”. Diferente da provisão de segurança oferecida 

por instituições particulares - em que o Estado reconhece a impossibilidade e/ou o 

desinteresse em participar com o seu poder de polícia, como na proteção de bens e 

pessoas num espaço privado - na atuação da Milícia nas favelas do Rio de Janeiro, 

por exemplo, a autoridade do Estado não é reconhecida devido seu comportamento 

omisso em relação a essa região. (Santos, 2007) 



27 
 

O fenômeno de formação de milícias no estado do Rio de janeiro a época da 

CPI, no ano de 2008, poderia parecer algo novo porém 

tem origem em práticas bem antigas. Remonta a uma cultura 

histórica de violência contra as camadas populares [...], representada 

pela ação da “polícia mineira”, “justiceiros ou “matadores” que, para 

se legitimar junto à população, adotavam a prática de eliminar 

fisicamente aqueles considerados indesejáveis para a comunidade, 

como usuários de drogas, ladrões, autores de pequenos e grandes 

delitos (Alerj 2008. P. 257) 

 

 Por trás da imagem pública9 das milícias se encontra os princípios da pré-

seleção tratada no tópico anterior, a região que escolhem são as marginalizadas, 

não para combater a criminalidade, mas para facilitar seu domínio. A aparência de 

Estado que o grupo paramilitar traz consigo, torna mais difícil à sociedade resistir às 

imposições da milícia. Por serem membros da segurança estadual, o grupo 

parapolicial, passa a ideia de não criminoso, isso o separa do estigma de marginal, 

que dá mais força a sua formação, pois mesmo sendo uma organização criminosa 

não possuem as características do estigmatizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 “Parece que a imagem pública de um indivíduo, ou seja, a sua imagem disponível para aqueles que não o 

conhecem pessoalmente, será necessariamente, um tanto diversa da imagem que ele projeta através do trato 

direto com aqueles que o conhecem pessoalmente (Goffman, 2017 p.82) 



28 
 

4. A caracterização do estigmatizado 

Após o processo de estigmatização e ausência do Estado nas regiões 

marginalizadas, os indivíduos acabam etiquetados pela sociedade. Esta etiqueta se 

baseia, como veremos neste capítulo, em sua condição social e a região onde 

reside. Veremos como a categorização de indivíduos corrobora com a seletividade 

penal e quais pessoas são mais afetadas por esse sistema de pré-seleção judicial. 

 

4.1 A pré-seleção  

 

 Observando as prisões “convencionais”, de regime fechado, entendemos que 

elas não foram feitas para alojar uma pessoa, seja por sua precariedade ou sua 

superlotação, estas prisões não são lugares para um indivíduo normal. As prisões 

são precárias pois assim como Wacquant (2018) trata em seu livro, elas vêm sendo 

utilizadas como substitutas do gueto.10  

Antes de terem o estigma de presidiários, esses indivíduos eram 

marginalizados e separados da sociedade. Antes da força policial fazer a pré-

seleção há de se ter um espaço no qual eles possam atuar e “coletar”. Esses 

ambientes são compostos por 4 elementos para Loic Wacquant, que são, (i) 

estigma; (ii) coação; (iii) confinamento territorial e (iv) segregação institucional, assim 

eram formados os guetos. As prisões atuais são espelhos desses guetos, na Europa 

eles eram bem demarcados e separados por grandes muros, atualmente os muros 

caíram, mas a barreira continua, os espaços continuam marcados pela segregação 

e violência.  

 Portanto, se faz necessária uma pré-seleção, para garantir que apenas os 

estigmatizados sejam alocados nessas prisões e afetados por esse sistema de 

repressão, o estigma tem esse papel, não precisa se tratar de um criminoso porém 

aquele que está sendo acusado deve parecer criminoso, a imagem é muito 

importante, sem a imagem de um criminoso não há apoio da sociedade, digo apoio 

em um sentido mais passivo, o simples fato de não haver cobrança ou aceitar um 

resultado sem provas, baseado apenas no testemunho e no senso comum, baseado 

                                                           
10 Tema será abordado nó próximo capítulo, utilizando os dados do informativo número 54 do Ministério da 

Justiça, Pensando o Direito. 
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apenas no estigma daquela pessoa. Loic Wacquant considera a prisão um “gueto 

judicial”, vejamos o que ele diz a respeito: 

Uma casa de detenção ou de cumprimento de pena é, certamente, 
um espaço reservado que serve para confinar, à força, uma 
população legalmente estigmatizada, no interior da qual está 
população desenvolve instituições, uma cultura e uma identidade 
desonrada que lhe são específicas. A prisão, portanto, é composta 
pelos mesmos quatro elementos fundamentais que conformam um 
gueto – estigma, coerção, confinamento físico, paralelismo e 
isolamento organizacionais -, e isso ocorre por objetivos similares. 
(Wacquant, 2018, página 345) 

 

 Wacquant nos mostra qual o funcionamento das prisões e seu papel na 

sociedade serve basicamente para suprir o papel dos guetos, é uma forma de 

separar e estigmatizar ainda mais uma população, porém aqui entra um outro 

estigma, que acaba perpetuando e dificultando a vida daqueles que passam por 

prisões, o de ex-presidiário. Além de não termos boas políticas de reinclusão temos 

uma excelente política de segregação para estas pessoas, no senso comum “se foi 

preso alguma coisa fez”, não se deixa margem para possíveis erros do judiciários e 

muito menos enganos, mesmo que se trate de uma prisão preventiva o indivíduo já 

fica marcado com o estigma de criminoso.  

 Esse tema fica ainda mais cruel quando observamos o Informativo número 54 

do Ministério da justiça, no qual vemos que os processos criminais são alimentados 

pela prisão em flagrante, como dito no próprio informativo, quase não haveria 

processos criminais se não houvesse as prisões em flagrante, vejamos: 

Estabelecendo-se como forma quase exclusiva de repressão a 
delitos, as prisões em flagrante aparecem como garantia para o 
funcionamento do próprio sistema criminal. A manutenção da prisão 
em flagrante e a sua protelação temporal figuram nesses dados 
como instrumentos de legitimação do sistema de justiça. Sem as 
prisões em flagrante, praticamente não haveria processos criminais, 
pois na Bahia o número de réus nessa situação é de 89,6%, e em 
Santa Catarina, de 77,5%. (Ministério da Justiça 2015, página 38) 

 

 É a partir da prisão em flagrante que temos o início da maioria dos processos 

criminais, na Bahia, no caso do tráfico de drogas, o número de réus que teve seu 

processo iniciado após uma prisão em flagrante é de 98,3%, praticamente todos os 

processos tiveram seu início após uma prisão em flagrante, esses números são 

alarmantes e corroboram com o argumento da pré-seleção, a prisão em flagrante é 

peça chave nesse processo e mais uma vez, o policiamento ostensivo, fonte das 



30 
 

prisões em flagrante, se dão nas regiões estigmatizadas, regiões com o estigma 

geográfico. A crítica não é a prisão em flagrante por si só, mas a maneira na qual ela 

é utilizada, fica claro que a intenção não é reprimir o crime e muito menos acabar 

com ele, a intenção é realocar a população para o “gueto judicial”. 

 Em seu livro, Sutherland (2016) acaba por marcar bem a diferença entre 

aqueles que se parecem criminosos daqueles que não se parecem, mas o são, há 

uma crítica em seu livro que aborda o tema da pré-seleção: 

A afirmação de Daniel Drew, um velho fraudador, descreve o 
funcionamento da lei penal com precisão: “A lei é como uma teia de 
aranha: é feita para mosquitos e insetos, por assim dizer, mas deixa 
o grande zangão passar direto. Quando deparo com tecnicismo da lei 
no meu caminho, sempre sou capaz de removê-los facilmente”. 
(Sutherland, 2016, p. 101) 

 

 De maneira bem resumida ele dá sua opinião do funcionamento das normas 

jurídicas, o Estado acaba corroborando com esse pensamento quando mantém 

regiões com pouca ou nenhuma prestação de serviços básicos. Se não é ofertado 

para todos, com igualdade, os serviços públicos, ele contribui com a formação de 

áreas marginalizadas e estigmatizadas. Gerando pontos de colheita para o sistema 

jurídico criminal.   

 Não podemos negar que há também processos criminais contra empresas e 

grandes executivos, sim, há condenações para eles também mas isso não 

enfraquece ou causa demérito ao estigma, pois mesmo sendo condenados são 

tratados de maneira distinta, mesmo ocupando o mesmo lugar não carregam o fardo 

de parecer criminosos, afinal não são “criminosos profissionais”, cada um tem sua 

empresa e seus negócios para tocar, e assim também, o estigma influencia a 

sentença penal, dessa vez há credito pelo fato de não serem estigmatizados. 

 

4.2 Indivíduos mais afetados. 

 

 É possível traçar um paralelo entre o processo de encarceramento do Brasil e 

dos Estados Unidos, evidenciando como o encarceramento em massa deste contém 

ideias que também aparecem no sistema jurídico brasileiro. Os governantes 

brasileiros, muitas vezes, adotam políticas norte americanas baseados unicamente 

na ideia de que estas medidas são utilizadas nos Estados Unidos, pois tomam este 
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país como referencial de país desenvolvido. Discutiremos o encarceramento em 

massa dos Estados Unidos com base na obra Punir os pobres, de Loïc Wacquant, 

que mostra como a nova gestão da miséria nos EUA teve a intenção de transferir a 

violência que os moradores de guetos sofriam nas ruas para dentro dos presídios. 

Dessa forma, a população que antes era violentada ao questionar sua 

marginalização não será mais agredida pelos “cidadãos de bem” e sim aprisionada:  

Os Estados Unidos lançaram-se numa experiencia social e política 
sem precedentes nem paralelo entre as sociedades ocidentais do 
pós-guerra: a substituição progressiva de um (semi) Estado-
providencia por um Estado penal e policial, para o qual a 
criminalização a marginalidade e a contenção punitiva das categorias 
deserdadas fazem as vezes de política social na extremidade inferior 
da estrutura de classe étnica. (Wacquant, 2018, p. 86) 

 

 Wacquant usa uma expressão que chama a atenção, “criminalização da 

marginalidade”, essa expressão resume a política de encarceramento em massa 

adotada pelos Estados Unidos, o que também acontece atualmente no Brasil, em 

que os moradores dos centros comerciais e geográficos são privilegiados em 

relação aos moradores de regiões marginalizadas. Aqueles que enxergam a 

perseguição são logo calados pelo estigma, o morador de comunidade tem duas 

opções, ou se cala e continua vivendo suas injustiças, ou é marginalizado, forçado a 

mudar sua residência para a cadeia e é calado.  

O estigma de criminoso é muito forte, uma das fontes desse estigma se dá 

através da veiculação de notícias de crime, seja televisionado ou pelas redes 

sociais, sempre de maneira sensacionalista e sempre condenando o pobre. Porém 

não se pode apenas perseguir negros, pobres e moradores de comunidade, há de 

se criar uma desculpa para essa perseguição e, mais uma vez, seguimos o exemplo 

dos Estados Unidos: a guerra às drogas. 

 Se analisarmos o Brasil, após a implementação da lei antidrogas (lei número 

11.343 de 23 de agosto de 2006) vemos que ela não serviu para diminuir, tampouco 

impedir o tráfico de drogas. Visto que o número de presos percentuais continua 

aumentando passado 12 anos que a lei entrou em vigor. Ressalta-se que não 

objetivamos criticar diretamente a lei ou apontar possíveis falhas, mas usá-la para 

evidenciar a perseguição ao estigmatizado. Hoje, no Brasil, temos uma superlotação 

de 69.3% de presos, isso significa que dispomos de apenas 415.960 vagas e 

contamos com um total de 704.395 presos, dentre esses 35,9% são presos 
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provisórios, o que evidencia a perseguição aos estigmatizados. Estes dados também 

levantam a questão de quais crimes chegam aos tribunais para que possam ser 

presos provisoriamente. Há uma tendência a julgamentos de um crime acima de 

outros e não se trata de um reflexo da sociedade ou aquele que mais possui 

inquéritos, como veremos com o informativo do Ministério da Justiça e Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada, Serie Pensando o Direito número 54, que trata sobre 

o excesso da prisão provisória.  

 Os presos condenados por furto, roubo ou tráfico de drogas tem em comum 

serem majoritariamente provenientes de prisões em flagrante e estas serem 

convertidas, quase instantaneamente em prisão provisória, em geral com 

argumentos genéricos e não pessoais. Naturalmente as prisões em flagrante 

acontecem por policiais em serviço, sua maioria se dá em regiões suburbanas e 

marginalizadas, locais de baixa renda. Com a desculpa de combater o tráfico de 

drogas o Estado, através da força policial, coleta os indivíduos estigmatizados pela 

marginalização da pobreza. Como veremos, os processos judiciais que são iniciados 

pela prisão em flagrante são de baixa complexidade – possuem menos que 3 réus 

por processo – fazendo parecer uma perseguição seletiva da criminalidade. Uma 

comparação dura sobre esse tema é da violação da “fronteira de cor” no livro do 

Wacquant.(2018):  

Sempre que a “fronteira de cor” era violada ou mesmo levemente 
tocada, desencadeava-se uma onda de violência sob a forma de 
progroms periódicos, ataques do Ku Klux Klan ou de milicianos 
armados, sessões públicas de flagelação, assassinatos coletivos e 
linchamentos, essa morte ritual que tinha por objetivo colocar os 
“negros pretensiosos” no seu devido lugar. Tudo isso era possível 
devido a rápida e quase completa privação dos direitos civis dos 
negros e à aplicação da Negro Law por tribunais que lhes garantiam 
menos salvaguardas legais efetivas do que os escravos desfrutavam, 
uma vez que estes eram, ao mesmo tempo, indivíduos e “bens” (Loic 
Wacquant, 2018, p. 339) 

  

 Não há muita diferença do que acontecia nos EUA nesse exemplo para o que 

acontece hoje no Brasil, a população que é carimbada com um estigma, ao 

questioná-lo, é logo atacada e calada. A população mais afetada hoje é a população 

pobre, aqueles que habitam as regiões marginalizadas, segundo dados do IBGE, dm 

2014, 76% da população mais pobre do Brasil é negra. Os negros são os mais 

prejudicados com o estigma da marginalidade, tanto o regional quanto o da cor da 

pele, 61.7% dos presos no país são negros. Isso apenas deixa mais claro tal 
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perseguição, não se trata de agir onde há crime e sim de selecionar onde buscarão 

aqueles que serão presos. 

 Os números do Ministério da Justiça (2015), em sua pesquisa sobre excesso 

de prisão provisória no Brasil, são alarmantes. Ao se referir ao texto da lei de 

drogas, lei 11.343 de 2006, deixa claro sua preocupação com a violação do princípio 

da taxatividade e da previsibilidade mínima do artigo 33 e que sua redação 

exemplificativa e extensiva permite caracterizá-la como normal penal em branco, e 

aponta que essa estrutura normativa, 

É a origem da autorização para a persecução penal, o funcionamento 

arbitrário da autoridade policial é significativamente facilitado. Como 

sustentam as pesquisas da área, a redação da nova lei estimula a 

prisão da criminalidade periférica dos pequenos traficantes, bem 

como a seletividade na tipificação/desclassificação da conduta e no 

correspondente regime de aplicação da prisão provisória. [...] há 

predominância do tráfico simples (Ministério da justiça, 2015, p.33). 

 

 O autor segue em seu texto e aponta a preponderância quase absoluta da 

tipificação no artigo 33 da lei 11.343 de 2006,  nos alertando que esse conjunto, da 

lei como norma penal em branco bem como sua aplicação, indica de forma relevante 

a ocorrência do fenômeno da seletividade, que viola fortemente os princípios da 

isonomia e da legalidade, destaca que assim como dados de outras pesquisas, os 

processos investigados por contado excesso de prisão provisória é de baixa 

complexidade, ou seja, o número de processos com mais de 2 réus é muito baixo, 

chegando a ser insignificante os processos com o número de réus acima de 3. 

(Ministério da justiça 2015, excesso de prisão provisória). Por sua baixa 

complexidade e sua seletividade os dados corroboram com a ideia de 

aprisionamento do estigmatizado uma vez que atinge apenas uma parcela da 

sociedade. 

 O texto do Ministério da Justiça (2015), observou os processos de presos do 

estado da Bahia e de Santa Catarina. Após ter os dados coletados percebeu que a 

prisão em flagrante alimenta o sistema criminal dos respectivos estados. Porém, 

como visto anteriormente, tais prisões atingem apenas uma parte da sociedade, os 

autores observam que o sistema penal 
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está voltado para a repressão dos crimes com menor capacidade 

organizacional, e se dirige a indivíduos socialmente fragilizados – 

facilmente capturáveis em razão de características pessoais e sociais 

que configuram um sólido estereotipo compartilhado pelas agências 

repressivas [...] a prisão é um recurso alta e excessivamente 

mobilizado pelas instituições repressivas, para flagrar um suposto 

delito ou para manter segregado aquele que responde a um 

processo penal. Os casos aqui examinados mostram, porém, que o 

mais comum é que um e outro se complementem. (Ministério da 

justiça, 2015 p. 37) 

 

 Vemos que as prisões brasileiras estão sendo utilizadas de maneira muito 

parecida a que Wacquant (2018) descreve em seu livro, como uma substituta do 

gueto. Além das regiões marginalizadas e estigmatizadas sofrerem com a falta do 

Estado, há uma “colheita” da sua população para o encarceramento através da 

prisão em flagrante, que se mostra bem seletiva, como destacamos anteriormente. 

 Continuando no Informativo número 54 do Ministério da Justiça – Pensando o 

Direito – pode se notar que não para na prisão em flagrante o acossamento do 

estigmatizado. A concessão de liberdade na fase pré-processual se dá, quase que 

exclusivamente, apenas àqueles que fizeram o pedido de liberdade provisória, ou 

seja, sua prisão em flagrante somente foi analisada efetivamente após tal pedido. O 

número de presos liberados na fase pré-processual não chega a 20%. Em Santa 

Catarina, dos processos analisados, todos os que tiveram liberdade provisória na 

fase pré-processual a tiveram por força de pedido formulado pela defesa (Ministério 

da Justiça 2015).  

 Outro fator que aflige a população que é alcançada pela prisão em flagrante, 

é o tempo excessivo nos procedimentos pré-processuais, peguemos como exemplo 

dois casos da Bahia, 

os indivíduos se encontravam presos (ambos de tráfico), a Polícia, ao 

levar respectivamente 1391 e 2216 dias para enviar o APF à Justiça 

[...] é possível concluir que a ação policial é, sobretudo, impeditiva do 

amplo direito de defesa dos indivíduos, que àquela altura estavam 

sequer regularmente indiciados. O primeiro deles acabou solto, 

enfim, quando o exame do APF pelo juiz. (Ministério da Justiça, 2015 

p.47) 
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 O atraso nesses casos foi extremo, impressiona o fato de uma pessoa passar 

quase 4 anos preso apenas pela demora no envio do Auto de Prisão em Flagrante 

para o juiz, um erro procedimental que implicou na pena antecipada do indivíduo. O 

que mais chama atenção nesse caso é o fato de sua prisão se manter apenas por 

esse atraso, o que fica claro quando o juiz, ao examinar o APF, toma uma decisão 

liberatória. Vemos a polícia como um fator decisivo nesse processo, pois cabe a ela 

o envio do APF para o juiz.  

 A polícia é a instituição responsável por selecionar e formalizar o universo de 

sujeitos presos e processáveis, porém a partir do momento que ela compõe todo o 

processo há um grande ferimento no princípio da ampla defesa. O estigmatizado 

tem seu processo iniciado pela polícia e, de certa forma, também finalizado por ela, 

pois 

A autoridade policial colhe os elementos de autoria e materialidade a 

partir do flagrante e a apreensão da prova material do crime, os 

testemunhos e a prisão são articulados, desde o princípio, pela lógica 

inquisitorial. Neste sentido, a pesquisa de campo indicou a presença 

quase exclusiva de testemunhos de policiais como fundamento 

probatório das decisões judiciais. (Ministério da Justiça, 2015, p. 53)  

  

Não haveria problema no uso de depoimentos policiais como única prova dos 

processos se a coleta desses dados não fosse sobre a lógica inquisitorial, onde o 

suspeito não tem contraditório e ampla defesa. Não haveria problema em ser dessa 

forma se esses depoimentos não fossem os únicos nesses processos, se houvesse 

provas materiais não inquisitoriais, dando o direito de contraditório e ampla defesa 

aos suspeitos. O maior problema é uso em conjunto. Momentos que deveriam ser 

distintos, no inquérito policial o indivíduo é apenas um suspeito já no processo 

judicial ele se torna réu e deve ter garantido todos seus direitos de ampla defesa e 

contraditório. Usar como prova aquilo que foi colhido sem contraditório fere 

diretamente princípios constitucionais. 

Após observar todo esse processo de excesso de prisão provisória que 

acontece no Brasil e destacar que tem um alvo, vemos sua fragilidade. O excesso 

por si só já seria grave, porém há outro dado que deve ser exposto: 
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Para efeito do que se discute nesse item – o excesso de prisão 

cautelar – é preciso notar que em ambos os Estados os indivíduos 

que acabam por obter a liberdade ainda passam muito tempo presos. 

O caso da Bahia é ainda mais grava porque mesmo os indiciados 

que sequer vêm a se tornar réus presos atravessam uma longa 

duração sob regime de restrição de liberdade. (Ministério da Justiça,  

2015 p. 59) 

 Podemos dizer que mesmo inocente, se for acometido pelo sistema criminal 

do flagrante, passará um tempo longo preso. Esse mecanismo de perseguição se 

mostra impiedoso, a prisão do inocente estigmatizado acaba se tornando comum e 

além do estigma prévio por morar em regiões marginalizadas será também ex-

presidiário.  
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5. A CONDENAÇÃO PENAL E O ESTIGMA 

  

 Neste tópico faremos a ligação dos pontos expostos anteriormente, 

entenderemos como o estigma pode influenciar de maneira prática na condenação 

penal. Após ser marcado pelo estigma e etiquetado, o indivíduo já quase tem sua 

sentença condenatória pronta, porém começaremos o capítulo falando do benefício 

de não ser estigmatizado. Além de não sofrer as consequências negativas, os não 

estigmatizados possuem alguns benefícios em seus processos e abordagens 

policiais. Mesmo após sua condenação o criminoso de colarinho branco faz uso de 

suas vantagens, Wacquant fala sobre isso em um trecho de seu livro: 

Assim, no caso estadunidense, o grosso dos criminosos “de colarinho 
branco”, que são principalmente brancos e de origem social elevada, paga 
suas penas em estabelecimentos ditos abertos(sem grades nem muros), 
onde dispõem de um ambiente melhor de qualidade e de um nível de 
conforto e de serviços (trabalho, formação, saúde, cantina, ginásios, 
distrações) sem comparação com o regime austero opressos das “big 
houses”. (Wacquant, 2018, p. 210) 

 

 Temos duas coisas interessantes nesse trecho, o primeiro é a que grupo e 

classe social os criminosos de colarinho branco pertencem, em geral brancos e de 

origem social elevada, ou seja, não carregam consigo o estigma de perigosos, não 

possuem a aparência de criminosos, mesmo cometendo ilícitos que afetam a 

sociedade direta ou indiretamente, não são vistos como possíveis criminosos. A 

segunda é a perpetuação dessa imagem, após serem condenados o são oferecidos 

métodos alternativos de cumprimento da pena, em sua maioria métodos fora de 

muros. Mesmo se tratando de uma referência aos Estados Unidos, o Brasil não se 

diferencia muito aos termos atrasos exorbitantes nos processos como tratamos no 

capítulo anterior. 

 A maneira como a sociedade enxerga o criminoso faz muita diferença em sua 

sentença, pois aquilo que não é enxergado como crime não é recriminado, como 

vimos com Castro (1983) a reação social é que determina a gravidade do desvio. 

Sutherland, em seu livro, fala um pouco a respeito da reação da sociedade 

mostrando algumas exceções, vejamos: 

Finalmente, nem todas as partes da sociedade reagem da mesma maneira 
acerca da violação de uma norma especifica. É verdade que alguns 
comerciantes não consideram a violação das regras do comércio como algo 
atroz. Também é verdade que moradores de certas favelas não consideram 
um furto cometido por seus vizinhos como algo atroz, normalmente eles 
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darão apoio aos seus vizinhos caso venham a ser processados. (Sutherland 
2016, p. 99). 

  

Sutherland segue analisando a regulação diferenciada da lei e as normas 

direcionadas às grandes empresas, e volta no ponto que falamos no capítulo 

anterior, a aparência de criminoso. Os criminosos de colarinho branco não passam a 

imagem de um “criminoso profissional”, ou seja, possuem outras formas de sustento. 

Portanto a sociedade acaba por reagir de maneira indiferente a seus crimes. No 

trecho acima vemos que bem como os vendedores, os moradores das áreas 

marginalizadas acabam por normalizar alguns comportamentos desviantes, notamos 

que aquele que passam pela mesma situação compreendem melhor os motivos e 

fundamentos de tal conduta desviante. Quando uma classe inteira é estigmatizada e 

separada geograficamente há uma tendência maior para a repetição de 

determinados comportamentos negativos e desviantes, uma naturalização da 

violência, um desvio secundário como aponta Castro (1983). 

 O Estado usa a comoção publica para coletar e julgar a quem ele interessa, 

porém essa comoção acontece apenas em crimes de fácil identificação, crimes 

cometidos contra pessoas diretamente. Essa comoção é muito influenciada pelos 

grandes veículos de informação, que só noticiam crimes de fácil identificação 

excluindo de suas notícias os criminosos de colarinho branco. A reação social ao 

redor de crimes empresariais não será grande, uma vez que esses não são de fácil 

identificação. Para haver uma reação social que o condene, antes, devem identificar 

que aquilo é um desvio, se não houver essa identificação não a sequer motivo para 

reação. 

As violações das leis praticadas pelos homens de negócios são complexas 
e seus efeitos são difusos. Elas não são simples e não decorrem de um 
ataque direto de uma pessoa contra a outra, como ocorre num assalto ou 
numa lesão corporal. Muitos dos crimes de colarinhos branco só podem ser 
visualizados por pessoas que são especialistas na atividade onde ocorreu o 
delito. É comum uma empresa violar uma lei por uma década ou mais antes 
de que as agencias estatais ou o público venham a descobrir a violação. 
(Sutherland 2016, p. 103) 

 

 É mais fácil para o não estigmatizado manter seus crimes, seja por não ter o 

peso do estigma, que dá a imagem de criminoso, ou por usar de subterfúgios para 

disfarçar seus crimes, se usar da complexidade de investigações e da necessidade 

de conhecimentos específicos para compreender seus delitos, bem como a fraude 

em impostos, disputas desleais em mercado financeiro, crimes não físicos, digitais e 
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imateriais. Por contrário, o estigmatizado conta com todo um mecanismo oposto a 

esse, como vimos anteriormente, seu processo é iniciado com uma prisão em 

flagrante e quase automaticamente é convertida em prisão provisória, mesmo antes 

de ter um contraditório, de maneira inquisitória. O estigma anda junto com 

argumentos fracos, o padrão interposto pela sociedade não segue uma lógica para 

se justificar, não há de fato diferenças que o sustente, há sim uma forte 

desaprovação de determinadas características, isso ganha mais força quando o não 

se tem conhecimentos técnicos a respeito do assunto, tomemos como exemplo o 

texto supracitado, se a sociedade tivesse conhecimento suficiente no direito penal 

haveria forte reprovação aos comportamentos de grandes empresas, a comoção e 

reprovação publica aumentaria nesse sentido e “quebraria” a força do estigma.   

 A identificação como criminoso não é importante somente pela sociedade, há 

também a auto identificação, o estigmatizado se vê como um possível alvo das 

forças policiais, é tratado como um suspeito e julgado como tal, ao não se enquadrar 

no padrão de normalidade imposto suas características são descreditadas e mesmo 

que se ele, o estigmatizado, conseguisse ultrapassar toda essa barreira física, por 

sua maneira de se vestir, de andar ou jeito de falar, e mental, com toda a pressão 

para se normalizar, ainda sim o sistema, ou seja, a força policial ostensiva, o veria 

como um possível suspeito. Aqui vemos mais um benefício daqueles que impõem o 

estigma, o benefício da dúvida, sim, o princípio da inocência deveria ser aplicado a 

todos, porém não há esse princípio no mundo dos estigmatizados,  

Dois dos principais fatores para a identificação de si mesmo com o tipo ideal 

são o tratamento oficial como criminoso e relacionamento pessoal íntimo 

com aqueles que enxergam a si mesmos como criminoso. O criminoso de 

colarinho branco não se enxerga como criminoso porque não é tratado com 

os mesmos procedimentos oficiais como outros criminosos, e porque seu 

status é oriundo de outra classe social, não se relacionam de forma pessoal 

e íntima com aqueles que se definem como criminosos. (Sutherland 2016, 

p.339) 

  

Ao não se enxergar como um criminoso o indivíduo se impõem como tal e de 

certa maneira cobra seus direitos, porém, se este é estigmatizado sua imposição e 

cobrança de direitos é vista como resistência e consequentemente é tratado agora 

como um criminoso que resiste prejudicando ainda mais seu tratamento. Uma boa 

observação é o uso das algemas, elas deveriam ser utilizadas somente em caso de 

resistência à prisão, mas há quase que um paradoxo nisso, se um indivíduo está 
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sendo preso e questiona o uso da algema acaba por resistindo ao uso dela e se 

enquadrando nos casos necessários, esses casos não acontecem com grandes 

executivos e empresário, ou seja, com aqueles que não são estigmatizados, eles 

tem aparência de não criminoso, se comporta como não criminoso, não é 

marginalizado, afinal devemos aplicar a todos o princípio da inocência. 

Há um caso recente que nos mostra como a aparência de não criminoso pode 

influenciar os atos de determinados indivíduos, falo do acontecimento recente, um 

sargento da Força Aérea Brasileira foi preso na Espanha transportando um total de 

39kg de cocaína em sua bagagem de mão11. Talvez por ter o costume de passar 

desapercebido teve a confiança de cometer o ilícito e talvez até a certeza de 

impunidade, o caso é uma exceção à regra, isso pode ter acontecido outras vezes 

porém enxergamos que o tráfico de drogas não se dá apenas nas áreas 

marginalizadas a fonte é externa e para o combater o caminho não é o que tem se 

tomado, de repressão e violência às classes mais baixas. 

Atualmente o crime vem sendo combatido através do policiamento ostensivo 

em regiões de baixa renda, regiões marginalizas e criminalizadas, porém isso acaba 

gerando um ciclo sem fim, os estigmatizados sofrem a violência que gera revolta 

pela falta de presença social do estado gerando mais violência, e, como uma 

resposta, isso é reprimido com mais agressividade. Esse ciclo acaba sendo a fonte 

principal do poder judiciário quando o tema é processo penal e tomarmos como base 

os estudos do Ministério da Justiça e dados do Depen, vemos que os crimes de 

tráfico, roubo e furto tem, em maioria, seu início após a prisão em flagrante, crimes 

esses que se somados são os que mais lotam as prisões, juntos somam cerca de 

52% do total de presos no sistema federal e 64% da população carcerária é negra. 

Portanto vemos que isso é apenas um reflexo dos casos que chegam ao poder 

judiciário, não estou o isentando, visto que as prisões em flagrante nestes mesmos 

crimes são automaticamente convertidas em prisões provisórias com argumentos 

genéricos e muitas vezes apenas trocando o nome do autor. 

A utilização das prisões em flagrante como fonte majoritária o direito penal, 

como apontado pelo Ministério da justiça em seu informativo número 54 de 2015, 

analisada em conjunto com os dados do Levantamento Nacional de Informações 

                                                           
11 https://veja.abril.com.br/politica/foto-mostra-mala-com-os-39-kg-de-cocaina-apreendidos-em-voo-

da-fab/ 

https://veja.abril.com.br/politica/foto-mostra-mala-com-os-39-kg-de-cocaina-apreendidos-em-voo-da-fab/
https://veja.abril.com.br/politica/foto-mostra-mala-com-os-39-kg-de-cocaina-apreendidos-em-voo-da-fab/
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Penitenciárias do Depen (2017), onde 64% da população carcerária é negra reafirma 

a influência do estigma na sentença penal. Se apenas uma parte específica da 

sociedade, neste caso identificada pelo estigma geográfico e social da pobreza, está 

sendo coletada através das prisões em flagrante evidencia a seletividade do sistema 

judiciário brasileiro.   
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CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho analisa como a sentença penal pode ser influenciada por 

fatores anteriores ao processo judicial. Com base no conceito de estigma de Erving 

Goffman abordamos como a separação social e geográfica faz o indivíduo ser mais 

propenso ao processo criminal. Introduzimos esse conceito no contexto brasileiro 

para analisar o papel do Estado nesse processo e como a imposição de uma 

normalidade acaba por separar a sociedade, em que a reação social influência o 

comportamento do indivíduo estigmatizado aprofundando a sua segregação. 

 Com base em Goffman (2017) assumimos que estigma social/geográfico é o 

fenômeno que ocorre quando um grupo social taxa outro grupo social como fora do 

padrão, não se baseando em características físicas, mas desvalorizando a região 

onde reside assim como seu comportamento. Na sociedade brasileira observamos 

esse fenômeno, por exemplo, na marginalização das favelas. Em seguida. 

apontamos a influência que a segregação de grupos estigmatizados exerce na visão 

geral da sociedade, em que esta preconcebe comportamentos para os indivíduos 

estigmatizados, gerando o fenômeno do etiquetamento. Esse fenômeno altera a 

forma com a qual o estigmatizado se mostra para a sociedade, em que o desejo de 

aceitação modifica seu comportamento e o faz reproduzir as expectativas dos 

normais a fim de evitar constrangimentos. 

 Apontamos como o Estado faz uso do estigma, o que seleciona os indivíduos 

que serão afetados pela força policial e dá início a uma pré-seleção judicial, através 

do sistema de prisão em flagrante. Percebemos que essa pré-seleção é a fonte 

principal dos processos criminais e afeta principalmente indivíduos estigmatizados 

adicionando a eles mais um estigma: o de ex-presidiário. 

 Com base no relatório final da CPI das milícias da ALERJ (2008) e no texto de 

Santos (2007), falamos sobre a criação de milícias no estado do Rio de Janeiro e 

como o estigma foi utilizado nesse processo. As milícias utilizaram a reação social 

como termômetro de suas ações e, aproveitando o peso negativo do estigma, 

tomaram posse das regiões marginalizadas. Esses grupos são fundados 

necessariamente por membros da segurança pública do Estado e se declaram como 

tal para garantir sua preeminência. Desta forma, se tornam a representação do 

Estado na região em que atuam e confirmam uma reação social positiva para seus 

atos. Porém, conferimos no relatório da CPI da ALERJ, que isso foi apenas uma 
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desculpa inicial, na verdade a milícia é mais uma forma de usar o estigma para obter 

interesses pessoais. A Milícia, portanto, é o crime organizado com aparência de 

Estado. 

 Correlacionamos os dados do Depen (2017) – Departamento Penitenciário 

Nacional – com os do Ministério da Justiça (2015) e reafirmamos que o excesso de 

prisões provisórias, assim como a superlotação de presídios, atinge principalmente 

uma parte da população: a estigmatizada pela pobreza. Esse processo se 

assemelha ao confinamento em massa que ocorreu no final do século XX nos 

Estados Unidos, tema abordado por Loïc Wacquant em sua obra Punir os pobres: a 

nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda punitiva]. Ao fazer um 

comparativo de sua obra com o que acontece hoje no Brasil evidenciamos que aqui 

também há uma “onda punitiva” que atinge a população pobre. A separação dos 

guetos descritos em Sutherland (2018) atualmente acontece nas favelas brasileiras.  

 Para observar a influência do estigma nas camadas sociais mais elevadas 

utilizamos como literatura de apoio a obra Crime de colarinho branco de Edwin 

Sutherland, nela entendemos como a aparência de não criminoso beneficia 

empresas e executivos a não serem identificados como criminosos profissionais. 

Sutherland (2016) trata da categorização do crime e evidencia que a complexidade 

dos crimes ajuda a manter distante o estigma de desviante. 

 O estudo do estigma se faz importante para o direito pois como foi exposto 

neste trabalho, ele influencia o funcionamento do sistema policial categorizando as 

regiões que serão consideradas perigosas e consequentemente contaram com a 

participação ativa do policiamento ostensivo. Entendendo o processo de 

estigmatização podemos analisar a seletividade penal afim de encontrar maneiras 

de a evitar.   

 Inferimos que a criminalização da marginalidade assim como o incentivo a 

sua repressão pode gerar o oposto do esperado, como vimos com Castro (1983), o 

afastamento entre estigmatizado e sociedade tende a gerar um desvio secundário. 

Portanto cabe ao Estado acolher esses indivíduos, para assim evitar que ele cometa 

um novo desvio e venha a ser vítima do sistema de prisões em excesso. 

Por fim se destaca a importância deste trabalho para os agentes e 

profissionais do direito, principalmente aqueles que irão atuar com a criminologia, 

pois cabe a estes a intervenção em um sistema penal que não esteja garantindo 

princípios fundamentais ao cidadão. Estudando o tema da influência do Estigma na 
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Sentença penal, constamos que o sistema repressivo não alcança a atividade 

criminosa real, ou seja, a perseguição não se dá ao crime e sim ao estigmatizado.  
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