
nº17 

nov-maio  

2018 

 

28 

 

 

Culpa, vergonha e honra como valores sociais 

 

 

Samara Feitosa1
 

 

RESUMO 

Entre abril de 2011 e setembro 2012, frequentei as filas de visitantes de duas unidades 

do Complexo Penal de Piraquara (PCE- Penitenciária Central do Estado) e PFP 

(Penitenciária Feminina do Paraná), meu objetivo era, naquele momento, entrar em 

contato com familiares de presos e presas para tentar compreender quais estratégias 

essas famílias desenvolviam na busca da manutenção dos laços familiares; o resultado 

dessa pesquisa deu origem ao texto de tese defendida no doutorado em abril de 2013. 

Especificamente nesse ensaio, apresentarei de forma resumida uma parte do quarto 

capítulo desse trabalho, o foco aqui é refletir acerca de algumas representações que os 

familiares de presos e presas têm acerca do sistema penitenciário e, mais 

especificamente, o que pensam dos funcionários da justiça e do sistema penitenciário 

com os quais tiveram contato.  

 

Palavras chave: sistema penitenciário, punição, família, relações de gênero. 

 

Guilt, shame and honor as social values 

 

 

ABSTRACT 

Between April 2011 and September 2012, I frequented the visitors’ from two units of 

the Piraquara Penal Complex (PCE -Central Prison of the State) and PFP (Feminine 

Prison of Paraná), my objective was, on that moment, to contact family members of 

prisoners try to understand what strategies these families developed in the search for the 

maintenance of family ties; the result of that research gave rise to the thesis text 

defended in the doctorate in April 2013. Specifically, in this essay, I will briefly present 

a part of the fourth chapter of this work, the focus here is to reflect on some 

representations that the relatives of prisoners have about the penitentiary system and, 

                                                 
1 Doutora em Sociologia pela UFPR.  
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more specifically, what  

 

they think of the justice officials and the penitentiary system with which they had 

contact. 

Key words: penitentiary system, punishment, family, gender relations. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

“É pelas próprias virtudes que se é mais bem castigado” 

Friedrich Nietzsche 

 

 Não encontrei Natália2 na fila de visitas da PCE, seu contato me foi passado por 

uma de minhas entrevistadas. Ao terminar uma entrevista, sempre perguntava as 

entrevistadas se elas conheciam ou indicariam alguém para entrevista, foi assim que 

Selma me indicou Natália, entretanto, me advertiu que o filho dela era um egresso da 

PCE, diferenciando-se um pouco do que eu tinha pensado como objeto, ainda assim 

Selma a indicava e dizia que, certamente, a história dela iria me interessar. Peguei o 

contato de Natália e, dias depois, conversei com ela pelo telefone. Natália me atendeu 

prontamente e disse que poderia me receber sem problemas no próximo final de 

semana. 

 Encontramo-nos em sua casa, simples, em um bairro afastado do centro da 

cidade. Natália me avisa que Anderson, seu filho egresso, encontrava-se com o pai 

trabalhando na lanchonete, só iriam chegar bem mais tarde. Melhor assim, diz ela, a 

gente fica mais à vontade. 

 Natália tem 65 anos e 3 filhos, duas mulheres e Anderson. No momento, 

Anderson está em liberdade condicional3. Ela me conta que ele, desde muito novo, 

                                                 
2 Alerto, desde já, que nenhum dos meus interlocutores teve seu nome divulgado, todos os nomes citados 
nesse texto são fictícios, numa tentativa de preservar suas identidades.  
3A respeito das condições necessárias para o livramento condicional o código penal diz: Código Penal - 
Parte Geral Título V Das Penas Capítulo V Do Livramento Condicional Requisitos do Livramento 
Condicional 
Art. 83-O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual 
ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Alterado pela L-007.209-1984) 
I- cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons 
antecedentes; 
II- cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; Reincidência: Falta Grave 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

28 

trabalhava com  

 

o pai na lanchonete, era um rapaz inteligente e esperto. “Esperto demais, não tinha 

nada que ele não conseguisse resolver, nunca tirou nota vermelha na escola, era bem 

educado, mas andava em péssimas companhias e ficava lá com o pai a maior parte do 

tempo”. 

 A lanchonete da família fica as margens de uma BR, ponto de parada para 

caminhoneiros e viajantes, uma espécie de pequeno centro comercial - posto de 

gasolina, farmácia e lanchonete - de lá vinha o sustento da família. Durante muito tempo 

a família morava próxima à lanchonete, numa pequena vila, as crianças frequentavam a 

escola rural e, segundo ela, eles só vinham à Curitiba de tempos em tempos. Entretanto, 

a escola mais próxima não oferecia o ginásio, sendo assim eles tiveram que se mudar 

para Curitiba. 

 Para Natália, aí começaram os problemas. Seu marido ficava a maior parte do 

tempo na lanchonete, longe de casa, e decidiu que Anderson ficaria com ele já que ainda 

não precisava mudar para a escola da cidade. Segundo ela, o pai queria ficar perto do 

filho e já ir ensinando o trabalho. “O piá foi se criando solto sabe? Ia pra escola, 

voltava e ficava com o pai na lanchonete, o trabalho era pesado, mais tinha mais dois 

rapazes que ajudavam meu marido, o Anderson, às vezes aparecia na lanchonete, 

trabalhava um pouco e depois saia com os colegas pra brincar, não tinha mãe por perto 

pra tomar conta, saber onde tava, com quem tava saindo...”  

 Para ela, todavia, nessa época ainda não havia nenhum problema, a vizinhança 

era tranquila, todos se conheciam, mas o que prejudicou o desenvolvimento de seu filho 

foi a falta de limites. “Um piá muito novo que não precisa dar satisfação de nada, da 

hora que saia, nem da hora que chegava, por que o pai tava trabalhando e não tinha 

tempo de ficar tomando conta destas coisas, foi crescendo sem dar satisfação a 

ninguém!”. A situação muda radicalmente quando ele tem que morar em Curitiba. 

Segundo Natália, Anderson nunca conseguiu se adaptar a vida na cidade. “Isto aqui pra 

ele foi um sofrimento desde o início, acostumado a andar solto, sem hora pra nada, 
                                                                                                                                               

- Interrupção do Prazo para Obtenção de Livramento Condicional - Súmula nº 441 - STJ 

III- comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho 
que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; 
IV- tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 

V- cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da 
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente 
específico em crimes dessa natureza. (Acrescentado pela L-008.072-1990). 
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aqui era tudo  

 

regrado, horário de escola, horário de lição e eu não deixava ele ficar solto na rua, isto 

é cidade, não era a vila.” Além disso, segundo Natália, Anderson não se adaptava na 

escola, não fazia amigos da mesma idade que ele. “ele dizia que os piás eram uns 

metidos, uns bobos, ele sofria muito aqui, foi ficando calado, encolhido. (...) Hoje 

lembrando, nunca vi meu filho feliz aqui, só ficava bem quando ia pra lanchonete e 

encontrava o pessoal da vila...” 

Anderson voltou a morar na vila assim que completou a 8ª série, seus planos 

eram servir o exército e seguir carreira e, enquanto não atingia a idade, ficaria 

trabalhando com o pai na lanchonete. “Acontece que o mundo mudou muito, e lá 

também mudou. Foi nesta época que o Anderson começou a andar com gente que não 

era muito boa, as pessoas que frequentavam a lanchonete já não era as mesmas, 

começou a aparecer umas pessoas diferentes por lá e o Anderson conhecia todo 

mundo”. Natália fala sobre os acontecimentos da época, mas tem consciência de que 

somente agora consegue percebê-los de forma mais organizada. “Na época mesmo, eu 

não via nada, achava tudo normal, aquelas pessoas que aparecia nos finais de semana, 

fora de hora pra falar com o Anderson, eu pensava que era amigos dele, que 

frequentava a lanchonete, que problema tinha o Anderson sair com eles?” 

 Para ela, a situação era bastante complicada, dividida entre a cidade e a vila 

Natália admite que passava a maior parte do tempo em Curitiba com as filhas, achava 

que elas precisavam de maiores cuidados, que enfim, o filho era homem, por isso 

mesmo, mais capaz de se virar e se cuidar sozinho. “a gente se engana muito com estas 

coisas... bem no fim, era ele que mais precisava e eu não vi.” De forma resumida, 

Natália me conta que Anderson se envolveu com uma quadrilha de assaltantes de 

caminhão, acabou sendo preso em uma operação policial, acusado, juntamente com 

mais oito pessoas, de roubo e receptação de cargas roubadas, era acusado ainda de estar 

envolvido com o assassinato de dois caminhoneiros. O que se passou daí para frente 

Natália qualifica como um calvário. “A primeira vez que vi meu filho depois que ele foi 

preso, quase morri. Ele tava todo machucado, o rosto irreconhecível. Não sabia o que 

fazer, naquela época não tinha nenhum conhecimento de como são estas coisas, sabia o 

que todo mundo sabe, que polícia quando pega bandido quer matar. Mas meu filho, 

quebrado daquele jeito? Não tem como explicar o desespero que te dá, teu filho, como é 
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que você pode deixar ele lá sabendo que vão bater mais nele, vão judiar mais?” 

 Para ela, sua sorte foi estar acompanhada, desde o primeiro momento, por uma 

advogada que a ajudou muito, mas ainda assim ela conta que foi muito maltratada na 

delegacia. “Quando fui falar com o delegado, junto com a advogada, ele me disse que 

meu filho estava daquele jeito porque tinha resistido à prisão, tinha tentado fugir e que 

não estava colaborando com a investigação, ele me disse que se eu queria mesmo o 

bem do meu filho, tinha que dizer pra ele entregar logo tudo, colaborar, que era melhor 

pra ele. ”Embora se esforce Natália não consegue falar sobre o período sem se 

emocionar, com lágrimas nos olhos, vai contando sobre o sofrimento que era visitar o 

filho na delegacia semanalmente, “às vezes me perguntava: isto é vida meu Deus? Meu 

filho aqui, como é que isto aconteceu? Rezava praele ser julgado logo, você já pensou 

em rezar pra ver seu filho numa penitenciária? Pois eu rezava. ”Embora não 

conhecesse o universo prisional e suas diferenças, Natália foi sendo informada pelos 

familiares de outros presos e por sua advogada que a situação nas delegacias era muito 

pior que a situação de um preso condenado e que cumpria pena em uma unidade do 

sistema prisional, passou, assim, a rezar pelo julgamento do filho e sua transferência. 

Teve, no entanto, que esperar quase dois anos para ver isso acontecer, seu filho foi 

transferido para a Casa de Custódia de Curitiba (CCC)4 enquanto aguardava o 

julgamento. 

 Deste período, Natália guarda recordações traumáticas. ”eles, (diz referindo-se 

aos agentes penitenciários) não respeitam a gente, pra eles é tudo igual, família de 

bandido é bandido também. A gente ouve cada coisa naquele lugar, ouve e tem que 

fazer de conta que não tá ouvindo porque teu filho tá lá né? Que é que você vai fazer? 

Qualquer coisa que você fizer vai respingar nele lá dentro. Então você aguenta firme, 

tanta humilhação, tanta falta de respeito... nem sei o que te dizer”! Me conta que as 

coisas melhoraram quando seu filho foi para a PCE, mas ainda assim fala sobre o 

tratamento recebido pelos familiares dos presos, para ela não há muita diferença, de 

forma geral, acredita que os agentes veem as famílias dos presos com desprezo. ”você 

olha pra eles e sabe bem o que eles pensam da gente, isto quando eles não fazem os 

comentários em voz alta, que é pra você ouvir mesmo, eles sentem prazer em pisar na 

gente, em humilhar, falam o tempo todo que as mães dos vagabundos tão ali, são 

grossos quando vão te perguntar alguma coisa, acho que é por isso que a maior parte 

                                                 
4Estabelecimento penal de segurança máxima, destinado a presos provisórios do sexo masculino. 
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das visitas é de mulher. Homem não aguenta aquele tipo de humilhação muito tempo, 

meu marido mesmo deixou de ir ver o Anderson logologo, quem ia era eu e a Sandra 

(irmã mais velha) ” 

 Pergunto para Natália como eram as visitas, ela me conta que lá dentro as coisas 

eram mais fáceis, que eles conversavam com certa tranquilidade, mas que ela sabia que 

uma parte daquilo era aparência, algumas vezes seu filho deixava transparecer 

preocupações. “Não que ele comentasse alguma coisa, mas, por exemplo, às vezes ele 

não deixava a gente muito tempo sentada, ficava circulando no pátio com a gente, 

sentava aqui, levantava, andava um pouco, mudava de lugar, assim, cuidando pra não 

ter ninguém por perto ouvindo o que a gente conversava, nestes dias eu saia de lá 

agoniada, sabia que tava acontecendo alguma coisa lá dentro... e o que eu podia 

fazer”? Sobre os agentes penitenciários e sua relação com eles, Natália se mostra 

receosa em tocar profundamente no assunto, embora saiba que nossa conversa não 

chegará até eles, ela diz preferir não entrar em detalhes, mas os define em uma frase: 

“aquilo ali não é gente”! 

 Pergunto se ela teve contato com mais alguém da administração da unidade 

durante o período em que seu filho esteve preso e ela me diz que somente quando tinha 

que refazer a carteirinha de visitas, que quem conversava com eles era sua advogada. Ao 

falar sobre isto, novamente Natália fala sobre sua sorte em contar com ela, toda a 

intermediação necessária era a advogada que fazia, “que eu não ia conseguir falar com 

aquela gente”! Para Natália, contraditoriamente, este não é um período que queira 

esquecer, é um período que ela quer guardar, o período e as pessoas com quem 

conviveu. De forma muito tranquila me afirma que precisa disto para manter sua cabeça 

no lugar. Usa uma frase para explicar do que está falando. “a cada um de acordo com 

suas obras”. Termina dizendo que conheceu muita gente durante o período de seu 

calvário, muitas pessoas boas, com quem ainda mantém contato (mães de outros 

internos), mas também conheceu muitas pessoas ruins, finaliza dizendo que reza por 

todos eles pedindo, principalmente, justiça divina. “de Deus ninguém se esconde”! 

 Natália é apenas uma das mulheres com quem conversei mais profundamente 

sobre relação entre as famílias e o sistema penitenciário. Estas conversas que 

aconteciam longe da unidade tinham, entretanto, uma característica diferente das que 

tínhamos nas  
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filas nos finais de semana5. As entrevistas sempre apresentavam um tom mais pesado, 

os relatos mais densos e em várias ocasiões acompanhados de lágrimas, de falas mais 

raivosas, de posicionamentos mais fortes com relação ao sistema prisional. 

 De alguma maneira, o clima que antecedia as visitas nos finais de semana, onde 

elas se encontravam em grupo, parecia trazer a elas um sentimento de partilha e 

identificação que tornava a carga mais leve, algo que elas me traduziam em frases 

como: “aqui tá todo mundo no mesmo barco”, ou “todo mundo que tá aqui tá na 

mesma situação. ”Em suas casas, entretanto, a consciência da singularidade de suas 

vidas parecia as atingir com mais força, na ausência do grupo as suas histórias eram 

novamente pessoais, intransferíveis e intransponíveis. Foi nestas circunstâncias que ouvi 

os relatos mais pungentes e as críticas mais severas ao sistema penitenciário e a 

sociedade como um todo. 

 Lembro-me de Selma falando sobre o tema. Sua posição sobre os agentes 

penitenciários era muito próxima a de Natália. Selma fez parte do coletivo de mães que 

fundou uma associação de familiares de presos6. Segundo ela, compartilhar dessa ação 

foi uma temeridade. Depois de participar de uma das reuniões e falar francamente sobre 

o que achava do tratamento que os presos e seus familiares recebiam nas unidades 

penais, foi abordada na fila de visitas por um agente penitenciário. Selma conta que foi 

uma das situações em que mais teve medo durante todo o período em que seu filho 

esteve preso, medo por ela e por ele. “Ele veio falar comigo e me perguntou se eu tinha 

alguma queixa sobre o tratamento que recebia, meio que me intimando mesmo (...) 

fiquei gelada, paralisada, daí ele falou que se era assim eu tinha que ter ido falar com 

ele e não ficar fazendo mexerico por ai em reunião, que não era assim que se resolviam 

as coisas. Não vou mentir pra você, amarelei, falei pro Sidney (assistente social que 

participou da organização da associação) que não queria mais participar e cai fora. 

Deus me livre acontecesse alguma coisa lá dentro com o meu filho, não ia me perdoar 

nunca. ” 

 Selma, ainda hoje, se questiona se esta foi a decisão mais certa a ser tomada, 

                                                 
5 Durante todo o período de campo, frequentei as filas de duas unidades do complexo penal de 
Piraquara estabelecendo contatos para as posteriores entrevistas. 
6Apoiadas por uma ong (Iddhea – Instituto de defesa dos direitos humanos) e pelo Crees (Conselho 
Regional de Serviço Social) cerca de dez mulheres oficializaram, em janeiro de 2010, a criação da 
associação que se propunha a lutar por melhores condições de tratamento para os detentos, não só da 
PCE (unidade em que houvera uma grande rebelião) mas de todo o sistema penitenciário 
paranaense.O fato é que tal associação acabou tendo uma vida curta, embora ainda exista oficialmente 
– visto ter sido oficializada – não se tem mais notícias de sua atuação. 
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mas admite que não teve muita opção. Reconhece que a situação precisa ser denunciada, 

que a forma como são tratadas as famílias dos internos é humilhante, mas que enfrentar 

as consequências de tal denúncia é muito perigoso. “Ficava pensando em tudo o que 

podia acontecer, e se num dia de visita eles “plantassem” alguma coisa no que eu 

trazia pro lanche? Que é que eu podia fazer? Você fica totalmente a mercê deles, eles 

são autoridade e você é ninguém, quem iria acreditar em mim? Mãe de preso? Família 

de bandido é bandido também.” Fala ainda do silêncio coletivo que marca as 

arbitrariedades ocorridas nos dias de visita. “Ninguém abre a boca, você não imagina as 

humilhações que a gente passa, as ofensas que a gente ouve depois que você passa 

aquele portão (referindo-se a entrada da PCE). Já vi coisa de dar enjoo, situações que 

não gosto nem de lembrar, teve uma vez que uma agente fez uma mãe passar não sei 

quantas vezes pela revista íntima7, agachar no espelho, sentar com as pernas abertas e 

mesmo assim não liberou a mulher, nós entramos e ela ficou lá chorando! E alguém 

falou alguma coisa? Ninguém! De verdade, a gente só pensa: que bom que não foi 

comigo”! 

 Para ela esta é uma das características que marcavam o sistema penitenciário, a 

desumanização. “A gente vai criando uma casca vai ficando calejado, já não liga pra 

mais nada, vai vingando na gente um sentimento de cada um por si, isto é muito 

confuso... eu sabia que todo mundo ali tava na mesma situação, mas ao mesmo tempo 

pensava que dá minha vida quem sabia era eu, pra que se envolver com os problemas 

dos outros? É isto que dá a cadeia, a gente acaba esquecendo que os outros são gente 

também... mesmo porque lá você nunca é tratado como gente. (...). Então, a revista 

íntima que você perguntou como eu me sentia, eu já não sentia nada, passei muito 

tempo não sentindo nada. Acho que desacreditei no ser humano. ” 

  

Ouvi de Solange, outra mãe que entrevistei, um posicionamento muito próximo 

a esse. Minha entrevista com Solange foi uma das mais curtas que fiz. Mãe de Lívia, 

Solange é funcionária pública aposentada. Segundo ela, a maternidade a surpreendeu já 
                                                 
7Acerca da revista íntima nas unidades, a PORTARIA Nº 244/10 – DEPEN, diz o seguinte: CAPÍTULO 
III Seção I Do acesso de visitantes. Art. 8º.Todos os visitantes deverão ser obrigatoriamente submetidos à 
revista manual e eletrônica, observados os demais procedimentos de segurança penitenciária, em local 
reservado e preservando a dignidade e a honra do revistando. Parágrafo único.Tratando-se de revista por 
meio eletrônico, através de detector de metal manual e/ou portal, a entrada do visitante somente será 
autorizada após a sua passagem sem deter-se com o sinal sonoro. A recusa implicará na suspensão da 
visita pelo tempo em que a Comissão Técnica de Classificação –CTC definir , respeitando o prazo de 30 a 
60 dias de suspensão. 
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numa fase tardia de sua vida. Lívia é fruto de um rápido romance que Solange teve após 

sua separação, tanto que o pai da menina, mesmo tendo assumido a paternidade, muito 

pouco participou de sua criação. A família de Solange é uma família feminina, ela é 

filha única e também teve pouco contato com o pai, que morreu muito jovem, sua mãe, 

segundo ela, a criou sozinha, da mesma maneira que ela criou Lívia. Solange tem curso 

superior e foi funcionária pública de carreira, já estava estabelecida quando engravidou 

e resolveu levar em frente a gravidez. Contava apenas com a ajuda da mãe para auxiliá-

la na criação da filha. Ainda assim diz não ter sentido dificuldades em criá-la.  

 Para Solange, Lívia teve uma infância normal, estudou em escolas particulares, 

apresentava apenas os problemas que todos os adolescentes apresentavam, certa 

rebeldia e dificuldades em aceitar limites. 

 Após a morte de sua mãe, entretanto, Solange diz que sentiu mudanças no 

comportamento de Lívia. Por vezes, voltava do trabalho e Lívia não estava em casa e, 

em alguns momentos, teve dificuldades em localizá-la, nestas ocasiões as brigas eram 

inevitáveis, mas ainda assim, Solange atribuía o comportamento de Lívia a 

adolescência. Nada indicava que ela pudesse estar envolvida com drogas, passou na 

primeira tentativa no vestibular, mas desistiu do curso no primeiro ano, estava fazendo 

cursinho novamente quando foi presa por tráfico de drogas. Lívia e uma amiga foram 

presas embarcando com drogas no aeroporto de São José dos Pinhais. 

 Solange me conta que agradeceu aos céus o fato de ter se aposentado há pouco 

tempo quando da prisão de sua filha; pensava na época que morreria de vergonha caso 

seus antigos colegas soubessem do que havia acontecido. “Eu não sabia de nada ainda, 

vergonha da prisão, (diz, dando um sorriso) foi o mínimo, depois disto aconteceu tanta 

coisa que hoje eu penso: como eu era boba naquela época”. Mesmo tendo sido presa 

com uma pequena quantia de drogas Lívia foi acusada de narcotráfico e como não tinha 

experiência, segundo Solange, ela e a amiga confessaram o tráfico. Da época em que 

sua filha ficou detida em uma delegacia, Solange diz ter recordações terríveis. Desprezo 

e falta de respeito pautavam a relação dos policiais com ela. “Um dia fui na delegacia 

com o meu advogado, nunca vou esquecer. O delegado conversou com a gente e falou 

que a culpa da delinquência da minha filha era minha, que era um absurdo uma menina 

como ela, estudada, com dinheiro, se meter com este tipo de coisa. A senhora não soube 

dar limites, não soube educar sua filha e quem vai pagar é ela! ” 

 Para ela, essa era a impressão que todos na delegacia tinham dela, de uma mãe 
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indolente que não soubera educar a filha, por isso, sempre que ela chegava, ouvia frases 

como “a mãe da burguesinha tá chegando”. Lívia foi julgada e cumpre pena na 

penitenciária feminina. Segundo sua mãe, se tudo correr bem, ela irá sair no final de 

2012. Entretanto, os anos de prisão já deixaram, nas duas, marcas que, segundo ela, não 

irão se apagar jamais. “Só eu sei o que eu passei e tenho passado, desde que a Lívia foi 

presa eu nunca mais fui a mesma, fui me tornando uma pessoa insensível, não consigo 

mais acreditar em ninguém, me isolei totalmente. É tanta humilhação, tanta vergonha 

que a gente passa, não tem como descrever.” 

 Ainda assim é de Solange que tenho o relato mais forte sobre o sentimento de ter 

seu corpo revistado para poder fazer a visita a sua filha. “Eu entro numa espécie de 

transe, parece que não sou eu que tou ali, é só meu corpo, então, elas podem fazer o 

que quiserem, eu tiro a roupa, agacho, abro as pernas, elas podem até enviar a mão se 

quiserem, é como se eu não estivesse ali. ” Embora fale de forma tranquila, Solange 

tem, enquanto me relata como transcorre a revista, uma atitude muito próxima a que diz 

ter quando está sendo revistada, seu olhar está focado em algum lugar acima dos meus 

ombros, vazio e inexpressivo. 

 Pergunto então a ela o que ela sabia sobre o sistema penitenciário antes da prisão 

de sua filha, ela me diz que nunca havia pensado sobre isto até a prisão de Lívia, “mas 

não é um não pensar do tipo: “isto nunca vai acontecer comigo”. Era quase não ter 

conhecimento do assunto, era algo tão longe do meu mundo que eu nem me dava conta 

dele! ”Falando sobre este desconhecimento Solange mostra também uma postura 

paradoxal, ao mesmo tempo em que fala sobre indiferença e descrença no ser humano, 

aponta para o fato de que a sociedade, ao manter o sistema prisional como mantém, está 

na verdade, cavando sua própria sepultura. “Ninguém quer saber, ficam amontoando 

aquelas pessoas lá e se pudessem eles esqueciam delas lá, trancava e jogava a chave 

fora como se diz por ai, mas fico pensando que do jeito que as coisas vão, daqui a 

pouco não vai ter mais como jogar lá dentro, daí é que eu quero ver! ”Fala sobre os 

anos que Lívia perdeu dentro do sistema, anos que jamais irá recuperar “elas ficam lá 

fazendo nada, estudar ela não pode, porque já terminou o ensino médio, trabalhar? 

Trabalhar pra eles é fazer dobradura (dá um sorriso). Se é prá corrigir alguém, então 

que eles dessem cursos, ensinassem uma profissão! Acha que isto acontece? Você sabe 

que não! Como é que podem querer que quem sai daquele lugar volte pra sociedade 

melhor do que foi pra lá? ” Solange fala, entretanto, que Lívia tem suportado bem os 
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anos de reclusão, credita isto a conversão da filha a uma religião protestante, embora 

não tenha se convertido também diz entender a filha, “se eu estivesse no lugar dela, 

acho que também me convertia...” Afirma, entretanto, que para ela falta a fé. “Eu hoje 

não acredito em nada, em Deus então, deixei de acreditar faz muito tempo”! “Termina 

me relatando que hoje é Lívia que a consola e pede paciência, pensa que isto não é o 

correto, mas não sabe se portar de outra forma”. “Às vezes eu tenho vontade de sumir 

do mundo, outras vezes eu penso que o bom mesmo era se o mundo sumisse”. 

 Entre as conversas que tive com minhas interlocutoras, somente Elenice falou 

despreocupadamente sobre a sua relação com os funcionários da PCE na fila de visitas. 

Reconhecia abertamente que sabia das ações de seu marido e afirmava que o pessoal 

com quem ele trabalhava ainda tomavam conta dela e de sua mãe. Elenice, de maneira 

desafiadora, falava sobre como se comportavam os agentes em relação às mulheres dos 

internos. Segundo ela: “eles chamam a gente de vagabunda... pra eles mulher de preso 

é vagabunda e tá acabado! Eles acham que a gente não tem vergonha na cara! ”. Mas 

afirmava, de forma contundente, não ter esse tipo de comportamento, “quero ver algum 

deles ai provar que eu não presto! Desde que tô com o Maurício, nunca mais dei pra 

ninguém... quero que um deles aqui me prove o contrário! Não dei porque não quero, 

porque já recebi cantada de gente daqui... (diz ela olhando para a PCE), vê se eu vou 

dar intimidades pra este tipo de homem! Nenhum deles vale o chão que o meu marido 

pisa”!  Elenice afirmava sua condição de mulher casada legalmente (embora reconheça 

que só casou de papel por exigência da unidade) e exigia respeito. “Sabe, as outras 

mulheres têm medo deles, eu não tenho não, eu me garanto e sei que o Maurício se 

garante lá dentro (…) inclusive, quando eu vejo algo que eu acho que é muito 

desrespeito aqui, quando eu entro eu conto tudo mesmo! Falo quem fez o que pra quem, 

que é pra o pessoal lá de dentro também tomar providência, é mulher deles caramba! 

Vai ficar deixando marmanjo tripudiar em cima! Tem que tomar atitude de homem, é 

homem ou não é”? Embora falasse abertamente sobre o assunto e não abaixasse o tom 

de voz nem mesmo quando um agente se aproximava, não aparentava ter dificuldades 

em se relacionar com eles, os cumprimentava pelos nomes e parecia ser respeitada, 

tanto pelas outras mulheres quanto pelos funcionários. Elenice, entretanto, reconhecia 

que a situação de ser mulher de um interno era desconfortável, segundo ela, seria difícil 

que uma pessoa que não tivesse passado pela mesma situação conseguisse entender e se 

identificar com ela e as outras mulheres dali. “Você fica tachada de mulher de bandido! 
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E isto tem um peso! “Ela me conta que trabalhava em um salão de cabeleireiro quando 

seu marido foi preso”. “Eu trabalhava no”… (cita o nome de um salão de beleza 

renomado em Curitiba) era depiladora, menina, tinha fila de cliente me esperando... eu 

não tinha sossego... foi meu marido ser preso e eu virei bandida também! ”Foi demitida 

sob a alegação de que sua situação estava fazendo com que ela faltasse demais ao 

trabalho, desmarcando horários, passando suas clientes para outras profissionais. “Tudo 

mentira deles... eu sempre arrumava um jeito, um horário de desmarcar e marcar em 

outro dia, trabalhava de noite... dava o meu jeito, mas eles me mandaram embora, não 

teve conversa, agora eu era mulher de bandido e bandido preso (diz dando risada), que 

bandido solto tem muito por aí, aliás, tinha muita cliente minha que contava cada coisa 

(mantém o sorriso), se eu abrisse minha boca! ”Enquanto as outras mulheres vão se 

encaminhando para o saguão interno da PCE,  Elenice se mantém um pouco mais 

de tempo conversando comigo, termina dizendo que, apesar dos pesares, não trocaria de 

marido. “Eu amo ele e eu quero é ser feliz... se isto incomoda as pessoas, o problema é 

delas”! 

 

  

 Pode parecer anacrônico a utilização de palavras como honra, vergonha e culpa 

em uma sociedade que tem assumido, cada vez mais, a caracterização de estar passando 

por uma crise moral. Entretanto, esses valores apareceram de forma recorrente, tanto 

nas conversas informais que tive com minhas interlocutoras nos dias de visita, quanto 

nas entrevistas em profundidade. Talvez não de forma declarada, definidas claramente, 

mas havia nas declarações que obtive, de forma recorrente, o reconhecimento de que, de 

alguma maneira, os familiares a quem estas pessoas visitavam tinham agido de forma 

inadequada, ou em detrimento das normas sociais. Em várias oportunidades ouvi relatos 

sobre o desconforto sentido, principalmente pelas mães, ao saberem que indivíduos que 

estiveram sob sua responsabilidade haviam burlado as normas sociais. Não ouvi em 

nenhum momento o argumento da inocência, todos reconheciam que seus familiares 

haviam cometidos os atos de que foram acusados, entretanto, também era recorrente a 

ideia de que isto não os tornava menos humanos, menos amáveis, menos dignos de 

serem tratados com o respeito que todos os indivíduos merecem. 

 Para estas famílias não há dúvidas de que os valores sociais, que norteiam as 

condutas dos indivíduos em suas relações, tinham sido lesados, burlados e 
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negligenciados e se sentiam assim por partilharem destes valores. Sendo assim, ter entre 

eles, ou ainda, ter tido responsabilidade pela criação de alguém que não levou em 

consideração tais valores em suas ações tem, para estes indivíduos, um peso muito 

grande. De alguma maneira significava o fracasso de seu trabalho como mãe e/ou 

esposa e, portanto, de pilar da família. Embora seja possível reconhecer que grupos 

sociais diferentes dão sentidos diferentes ao que se pensa como culpa, honra ou 

vergonha, é visível que todos eles reconhecem neles valores importantes e que, 

portanto, precisam ser salvaguardados. 

 Algumas vezes ouvi relatos sobre a dificuldade em “manter a cabeça erguida” 

após a prisão de seus familiares. Algo que me parecia como um tempo de transição. Ao 

constatar os delitos cometidos, imediatamente a honra de todo o grupo familiar era 

atingido por tais atos. Todos passavam a compartilhar da infração. Aqui os conceitos de 

desacreditado, desacreditável e informado trabalhados por Goffman (1980) em 

Estigma– Notas sobre a Manipulação da Identidade deteriorada.(1980) parecem nos 

auxiliar a pensar e compreender o processo pelo qual passam estes indivíduos. 

 Segundo Goffman (1980), alguns indivíduos são portadores de estigmas, ou seja, 

estão desabilitados para terem a aceitação plena da sociedade. Partindo do pressuposto 

de que a sociedade sempre estabelece meios de categorizar as pessoas e que por meio 

desta categorização é capaz de criar mapas que localizam pessoas e espaços, o autor 

aponta para o fato de que ao viver em sociedade tais mecanismos garantem aos 

indivíduos um reconhecimento dos grupos de indivíduos passíveis de serem 

encontrados em determinados ambientes. 

 

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. (...). 

Baseando-nos nessas pré-concepções, nós as transformamos em expectativas 

normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso (GOFFMAN, 

1980, p. 11). 

 

 Estas expectativas de comportamentos dão o tom às relações sociais que se 

desenvolvem em cada ambiente social. O autor dirá, entretanto, que entre a identidade 
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real e a identidade virtual8 de cada indivíduo pode haver um descompasso. Este 

descompasso poderá ser ocasionado por vários motivos, mas especificamente nestes 

casos trata-se do portar um estigma, ou seja, de trazer consigo uma marca que o torna 

“uma pessoa estragada e diminuída” (GOFFMAN, 1980, p. 5). Ele chama a atenção 

para o fato destes atributos não terem um caráter universal valorativo, isto é, algo que 

diminui um indivíduo dentro de um determinado grupo, em outro seria visto como algo 

valoroso, sendo assim, é preciso pensá-lo dentro de uma relação. 

 

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 horroroso nem desonroso (GOFFMAN, 1980, p. 13). 

 

 Há diversos tipos de atributos que podem ser pensados como estigmatizantes, 

portanto, o autor os separa em três categorias diversas: num primeiro grupo estariam às 

abominações do corpo (deformidades físicas), num segundo as culpas de caráter 

individual, que para o autor são tributadas a vontade fraca, paixões tirânicas, 

desonestidade e afins(distúrbio mental, prisão, alcoolismo, dependências, 

homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político radical) 

e, os estigmas advindos de se partilhar uma religião, pertencer a uma raça ou tribo. Tais 

marcas podem ser passadas através da linhagem e contaminar todo um grupo de 

indivíduos. 

Ser portador de um atributo estigmatizante fará com que os indivíduos tenham 

sempre que administrar, da melhor maneira possível, os contatos sociais que venham a 

ter e, dependendo de qual tipo de atributo os indivíduos portam, eles poderão passar por 

desacreditáveis ou desacreditados. 

 Os desacreditados são indivíduos que não podem manipular sua identidade de 

forma a ocultar seu atributo estigmatizante, é o caso, por exemplo, de algumas 

deformidades físicas. Para Goffman (1980), estes indivíduos já terão de partir para a 

interação social levando em conta este elemento, aqui está em jogo o que o autor chama 
                                                 
8Para o autor há diferenças entre a identidade real e a identidade virtual de um indivíduo. Segundo ele, as 
demandas que efetivamente fazemos e o caráter que imputamos aos indivíduos, tem um retrospecto 
potencial e podem definir a identidade social virtual dos indivíduos, enquanto que os atributos que ele 
realmente prova possuir criam sua identidade social real (1980, p.12). 
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de visibilidade do atributo e este elemento é para ele, crucial. A questão que se coloca é 

a seguinte: “até que ponto o estigma está adaptado para fornecer meios de comunicar 

que um indivíduo o possui? ” (1980, p. 44). Será a visibilidade e a capacidade de 

manipulação de sua manifestação que transformará um indivíduo de desacreditável em 

desacreditado. Para o autor, o desacreditado terá de contar, de certa maneira, com a 

cumplicidade dos normais em suas interações para que as mesmas se deem de forma 

satisfatória para todos. Sendo assim, haverá casos em que os normais disfarçarão a 

percepção do estigma numa tentativa de não dificultar a interação: 

 

Uma vez que tanto o estigmatizado quanto nós, os normais, nos introduzimos 

nas situações sociais mistas, é compreensível que nem todas as coisas 

caminhem suavemente. Provavelmente tentaremos proceder como se, de fato, 

esse indivíduo correspondesse inteiramente a um dos tipos de pessoas que 

nos são naturalmente acessíveis em tal situação, quer isso signifique tratá-lo 

como se ele fosse alguém melhor do que achamos que seja, ou alguém pior 

do que achamos que ele provavelmente é. Se nenhuma dessas condutas for 

possível, tentaremos, então, agir como se ele fosse uma "não-pessoa" e não 

existisse, para nós, como um indivíduo digno de atenção ritual. Ele, por sua 

vez, provavelmente continuará com os mesmos artifícios, pelo menos no 

início. ” (GOFFMAN, 1980, p. 19).  

 

 Portar um estigma, portanto, não torna os indivíduos desacreditados de saída, se 

há a possibilidade de escondê-lo estamos diante de um sujeito desacreditável, ou de um 

potencial desacreditado. O autor chama a atenção para as estratégias de manipulação 

passíveis de serem utilizadas pelos indivíduos para que sua identidade de desacreditado 

não chegue a ser percebida dentro de uma interação, principalmente no que o autor 

denomina de "contatos mistos" –  “os momentos em que os estigmatizados e os normais 

estão na mesma "situação social", ou seja, na presença física imediata um do outro, quer 

durante uma conversa, quer na mera presença simultânea em uma reunião informal. ” 

(1980, p.14). “Aqui a tensão está sempre na manutenção de uma identidade, na 

manipulação da informação acerca de seu problema“. Exibi-lo ou ocultá-lo; contá-lo ou 

não contá-lo; revelá-lo ou escondê-lo; mentir ou não mentir; e, em cada caso, para 

quem, como, quando e onde” (1980, p. 38). Levando-se em conta que os indivíduos ao 

entrarem em interação não precisam, necessariamente, terem tido antes disto algum 

contato anterior, é provável que ao se encontrarem coloquem suas expectativas no nível 
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da estereotipia, ou seja, atuem levando em consideração estereótipos sociais para o tipo 

de ambiente e interação em que se encontram, sendo assim, os desacreditáveis poderão 

manter com sucesso a manipulação de sua identidade durante certo período. O autor 

dirá, entretanto, que na medida em que este contato for se tornando mais íntimo, a 

utilização destes estereótipos irá sendo substituída por uma avaliação mais realista das 

qualidades individuais e pessoais. 

 

A área de manipulação do estigma, então, pode ser considerada como algo 

que pertence fundamentalmente à vida pública, ao contato entre estranhos ou 

simples conhecidos, colocando-se no extremo de um continuam cujo pólo 

oposto é a intimidade (GOFFMAN, 1980, p.  46, 47). 

 

 É aqui que entram em cena os conflitos explicitados acima pelo autor, a 

intimidade irá, aos poucos, tornar impossível, ou bem mais difícil o ocultamento dos 

atributos estigmatizantes, levando o indivíduo, muitas vezes a ter dramas de consciência 

acerca do ocultamento bem-sucedido. 

 

Pode-se supor que a posse de um defeito secreto desacreditável adquire um 

significado mais profundo quando as pessoas para quem o indivíduo ainda 

não se revelou não são estranhas para ele, mas sim suas amigas. A descoberta 

prejudica não só a situação social corrente, mas ainda as relações sociais 

estabelecidas; não apenas a imagem corrente que as outras pessoas têm dele, 

mas também a que terão no futuro; não só as aparências, mas ainda a 

reputação. O estigma e o esforço para escondê-lo ou consertá-lo fixam-se 

como parte da identidade pessoal (GOFFMAN, 1980, p. 58). 

 

 É nesta tensão que, em geral, vivem os portadores de estigmas. Ter de se manter 

o tempo todo avaliando situações de contatos e frente a esta avaliação, optar pelo 

comportamento mais favorável e aceitável em tal situação. 

 Há ainda outro grupo de indivíduos a ser levado em consideração nestas 

interações, são os informados. Indivíduos normais, mas que por algum motivo foram 

levados a privar intimamente da vida secreta dos indivíduos estigmatizados, 

simpatizando com eles e gozando de certa aceitação, de pertencimento ao grupo. “Os 

"informados" são os homens marginais diante dos quais o indivíduo que tem um defeito 

não precisa se envergonhar nem se autocontrolar, porque sabe que será considerado 
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como uma pessoa comum” (1980, p. 27). De maneira geral, as relações entre estes dois 

grupos se dá de maneira mais tranquila, muito embora ser informado possa trazer 

também incômodos próximos a de desacreditado, segundo Goffman tais indivíduos 

podem 

 

[...] descobrir que deve sofrer da maior parte das privações típicas do grupo 

que assumiu e, ainda assim, que não pode desfrutar a auto exaltação que é a 

defesa comum frente a tal tratamento. “Além disso, de maneira semelhante a 

que ocorre com o estigmatizado em relação a ele, pode duvidar de que, em 

última análise, seja realmente “aceito” pelo grupo “ (1980, p. 30). 

 

 Pode-se dizer dos familiares dos presos com quem conversei que eles, em algum 

momento de suas vidas, já ocuparam um dos papéis descritos acima, já foram 

desacreditados (por serem familiares de portadores de um estigma), desacreditáveis que 

manipularam com sucesso ou fracasso o ocultamento deste estigma, ou de informados, 

por privarem intimamente da convivência com os estigmatizados, tudo isto dependendo 

da situação em que se encontravam. Penso aqui nas amizades estremecidas, nos 

empregos perdidos, nas mudanças de residência que me foram relatadas e, de como a 

situação de cada uma destas famílias estava marcada pela capacidade de manipular a 

informação acerca do estigma que elas carregavam. 

 Enquanto estão na fila, nos finais de semana, a partilha do estigma é clara, há 

uma espécie de comunidade entre elas que as tornam iguais entre si, sentem na pele 

como é carregar o estigma de ter entre seus familiares bandidos e de como esta 

identidade passa a ser também a identidade delas. Passam a ser mulher de bandido, ou 

mãe de bandido e, a partir daí, é assim que serão tratadas. Pode-se pensar aqui em outro 

conceito caro a Goffman (1980) que é o de carreira moral, ou seja, a partir do momento 

em que são institucionalizadas, legitimamente reconhecidas como portadores destes 

estigmas, desenvolvem uma carreira que tem como destino cumprir a profecia de 

marcar cada vez mais fortemente estes indivíduos, desabilitando-os mais e mais para o 

convívio social. 

 Vale ressaltar que a carreira moral neste caso não estará ligada a entrada pessoal 

destes indivíduos a uma instituição total, mas ao ingresso de seus familiares a mesma. 

De certa forma, a institucionalização de seus familiares equivale a uma 

institucionalização delas mesmas. Goffman afirma que uma instituição total tem certas 
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características que cria certa identidade entre as mesmas. Para ele: 

 

Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e 

trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 

levam uma vida fechada e formalmente administrada” (GOFFMAN, 1974, p. 

11).  

 

 Mas penso ser perfeitamente possível estender para os familiares dos presos a 

ideia da institucionalização. Em vários momentos pude perceber que as normas 

organizativas das dinâmicas internas as unidades penais em que fiz pesquisa 

normatizavam também a vida dos familiares dos presos, já citei exemplos disto em 

outros momentos, mas vale lembrar que para realização de uma visita há várias 

formalidades que precisam ser cumpridas e que, portanto, interferem de forma efetiva 

nas vidas dos familiares das pessoas detidas. Penso aqui, por exemplo, na necessidade 

da formalização das uniões para que as mulheres possam visitar seus maridos. Sem a 

legalização do casamento, ou casamento no papel não há como solicitar a carteirinha de 

visita como esposa ou companheira, somente como amiga. Penso também nos quesitos 

relativos a roupas e comportamentos dos visitantes nos dias de visitas, todos eles 

descritos e normatizados em portarias internas do DEPEN- PR, ou ainda nos itens 

estipulados para o lanche nos dias de visitas. Em um informativo aos Visitantes, 

distribuídos pela Central de Credenciais de Curitiba é possível ler as seguintes 

informações que transcrevo abaixo9.
 

 Para realização de visitas é permitida apenas para pessoas devidamente 

credenciadas. Documentos enviados pelo Correio devem ser autenticados. Se perder a 

Credencal o visitante deverá trazer (boletim de ocorrência) e toda a documentação para 

confecção de nova credencial. A renovação: exigimos apenas fotos, antecedentes e 

comprovante de endereço igual descrito abaixo. de companheira exige-se certidão de 

nascimento atualizada na renovação também os documentos necessários e 

imprescindíveis para primeira emissão de credencia de visitas para todos os visitantes 

são: 

 

                                                 
9Transcrevo o documento sem alterar nenhuma expressão de escrita. Sendo assim, tudo o que aparece 
grifado de forma a se destacar no texto foi copiado, por mim, fielmente. 
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I- Preenchimento do formulário Requerimento de Visitas, obtido 

junto a Central de Credenciais (ou no site do Depen conforme 

endereço no verso); 

II- 02 (duas) fotos 3X4, iguais, coloridas e com data atual = 

P/RENOVAÇÃO; 

III- fotocópia da Carteira de Identidade conferida com origina 

ou autenticada; 

IV- Apresentar cadastro do CPF (somente o número); 

V- Fotocópia do último comprovante de residência em nome do 

requerente ou FAMILIAR (luz, água, telefone); Se a casa é de 

terceiros tem que trazer cópia do RG autenticado e declaração 

firmada em cartório declarando que o requente reside naquele 

endereço = P/ RENOVAÇÃO. 

VI- Para CASADOS : Fotocópia de certidão de casamento, 

conferida com a original ou autenticada quando enviada por 

correio e demais documentos acima; 

Para companheiros (Amásios) – maiores de 18 anos. 

VII – Fotocópia da Certidão de casamento averbada, quando for 

o caso de divorciado; 

VIII- Certidão de nascimento conferidas com a original ou 

autenticada – (atualizadas com no máximo 60 dias) 

INCLUSIVE PARA A RENOVAÇÃO TEM QUE TRAZER; 

IX- Declaração de união estável firmada em cartório com data 

anterior à prisão, escritura pública firmada em cartório assinada 

pelos interessados ou pela propositura da ação judicial de 

reconhecimento da união estável; 

X- Antecedente Criminal : Quem já foi preso ou responde a 

inquérito tem que trazer certidão explicativa. Certidão de 

Antecedentes Criminais fornecida pelo Cartório Distribuidor 

Criminal na cidade de origem do requerente. O requerente com 

Certidões Positivas deverão apresentar, também, certidão 

explicativa das Delegacias e/ou Varas Criminais respectivas, § 1º 

excepcionalmente em casos específicos de pessoas que residam 
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em comarcas de Juízo Único nas quais não existem Varas de 

Execuções Penais e Corregedoria de Presídios e Cartório de 

Distribuidor Criminal, será aceito a certidão de Antecedente 

Criminal fornecida apenas pelo Cartório Criminal da Comarca. 

Para quem mora em CURITIBA, Rua Mauá, 920, 14º andar. 

Crianças e Adolescentes Só PODEM realizar visitas com pai, 

mãe ou quem tem a guarda. 

Abaixo de 06 (seis) anos de idade: certidão de nascimento 

(fotocópia autenticada); 

02 fotos 3X4, coloridas, recentes, datadas e iguais; 

Acima de 06 (seis) anos de idade: 02 fotos 3X4, coloridas, 

recentes, datadas e iguais; 

Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade. 

 

 

 As Normas para Visitas são:  

 

Os visitantes deverão usar vestuário adequado ao adentrar na 

Unidade. Cuide e zele pela sua higiene pessoal, principalmente 

no dia da visita. Todos os visitantes deverão ser submetidos à 

revista corporal, física,e eletrônica, observados os demais 

procedimentos de segurança penitenciária, em local reservado, 

preservando-se a dignidade e a honra do revistado. 

 

Fica proibida a entrada de visitantes que estejam: 

 

a) Vestindo roupas no modelo e cor dos uniformes cedidos pela 

administração da Unidade aos presos e agentes penitenciários; 

b) Roupas com tecidos transparentes, blusas com ombreiras,  

 

blusas decotadas, com frente única, mini-blusas, mini-saias, 

saias justas, bermudas, shorts, blusas ou casacos forrados, sutiã 

com enchimentos e regatas; 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

28 

c) Botas, sapatos e sandálias com salto auto ou com o solado 

largo, ou ainda sapatos que dificultem a revista; 

d) Brincos, piercings, pulseiras, relógios, correntes, anéis; 

e) Bonés, tocas, perucas (salvo com autorização na credencial, 

óculos escuros, camisetas com identificação de times ou 

torcidas; 

f) Cintos, fivelas, gravatas, grampos, arcos, presilhas e piranhas 

de cabelo; 

g) Com alguma parte do corpo engessado; 

h) Embriagados ou com indícios de uso de drogas. 

Quanto a outros objetos- Não será permitida a entrada de: 

a) Qualquer tipo de arma; 

b) Cigarro, fósforos, isqueiros; 

c) Chaves e chaveiros; 

d) Telefones, celulares e acessórios; 

e) Valores em dinheiro, moeda ou papel, cheque, cartões de 

crédito ou débito; 

f) Qualquer objeto de metal ou cortante; 

g) Qualquer tipo de brinquedo nos dias de visitas às crianças. 

Alimentação - Durante a realização de visitas será permitida 

somente a entrada dos alimentos abaixo relacionados: 

a) 01 (hum) bolo, tamanho médio de até 500 gramas, sem 

recheio e sem cobertura que deverá vir cortado em pedaços; 

b) 01 (uma) barra de chocolate de até 200 gramas sem recheio; 

c) 06 (seis) frutas descascadas e cortadas, acondicionadas em 

embalagem de plástico transparente, com exceção de uvas e 

abacaxi; 

d) 05 (cinco) sanduíches, utilizando pão de 50 gramas ou 

similar; (sanduíches em pão de forma, de leite ou francês, com 

até duas  

 

fatias de presunto e queijo, mortadela, bife inteiro ou picado, filé 

de frango, frango desfiado, carne moída); 
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e) 02 (dois) litros em embalagem lacrada de plástico 

transparente de chá, refrigerante, suco. Os produtos líquidos 

deverão estar descongelados. Sendo proibido a entrada de 

iogurtes, vitaminas ou lácteos similares; 

f) 05 (cinco) copos descartáveis; 

g) 02 (dois) pacotes de bolacha doce ou salgada, com no 

máximo 200 gramas cada, sem recheio e sem cobertura. Por 

exemplo 'Bolacha de água e sal” ou “Bolacha Maria”; 

h) 02 (duas) mamadeiras para bebês, nos dias de visita para 

crianças. 

 

 Todos os itens listados, dos documentos a alimentação, precisam ser respeitados 

para que os familiares tenham liberadas as visitas. Não é necessário muito esforço para 

perceber como tais normativas afetam diretamente a vida dos familiares que se 

encontram fora dos muros do cárcere. Itens como vestimenta também são limitantes e 

causadores de constrangimento já que em última instância, quem define o que é ou não 

um tecido transparente ou uma saia justa serão os agentes penitenciários. 

 Assim, podemos encontrar fora dos muros desta instituição total, em pleno 

funcionamento, dinâmicas parecidas com as utilizadas internamente para adaptação dos 

novos moradores a ela. Goffman fala sobre os rituais de mortificação do eu, rituais estes 

que servem para que os novos internos se dispam de sua personalidade anterior e 

adaptem-se ao novo papel de interno.  

 

O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo que se 

tornou possível por algumas disposições sociais estáveis no seu mundo 

doméstico. Ao entrar, é imediatamente despido do apoio dado por tais 

disposições. Na linguagem exata de algumas de nossas mais antigas 

instituições totais, começa uma série de rebaixamentos, degradações, 

humilhações e profanações do eu. O seu eu é sistematicamente, embora 

muitas vezes não intencionalmente, mortificado. Começa a passar por 

algumas mudanças radicais em sua carreira moral, uma carreira composta 

pelas progressivas mudanças que ocorrem nas crenças que têm a seu respeito 

e a respeito dos outros que são significativos para ele” (GOFFMAN, 1974, p. 

24). 
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 O autor vai, na sequência, descrevendo como se dão vários destes rituais que tem 

como objetivo alterar a concepção do eu destes indivíduos, no sentido de forjar novos 

eus em seus internos. 
Como a instituição total lida com muitos aspectos da vida dos internos, com a 

consequente padronização complexa na admissão, existe uma necessidade 

especial de conseguir a cooperação inicial do novato. A equipe dirigente 

muitas vezes pensa que a capacidade do novato para apresentar respeito 

adequado em seus encontros iniciais face a face é um sinal de que aceitará o 

papel de internado rotineiramente obediente. O momento em que as pessoas 

da equipe dirigente dizem a primeira vez ao internado quais são as suas 

obrigações de respeito pode ser estruturado de tal forma que desafie o 

internado a ser um revoltado permanente ou a obedecer sempre. Por isso, os 

momentos iniciais de socialização podem incluir um "teste de obediência" ou 

até um desafio de quebra de vontade; um internado que se mostra insolente 

pode receber castigo imediato e visível, que aumenta até que explicitamente 

peça perdão ou se humilhe” (GOFFMAN, 1974, p. 26) 

 

 De alguma maneira, os familiares dos presos com que conversei, tiveram 

também suas cotas de mortificações do eu, passaram por rituais e práticas que 

apresentaram como resultados alterações em suas crenças acerca deles mesmos e de 

outras pessoas. Penso aqui nos relatos que ouvi sobre como são tratadas as mães de 

presos e presas e as mulheres de presos. Ao terem seus familiares recolhidos a uma 

instituição total passaram, elas também, a terem forjadas por estas instituições suas 

personalidades, passaram a ser, a partir de então, familiares de internos tendo que se 

adaptar e submeter as regras de funcionamento de tais instituições. Para elas também 

fica claro que há uma divisão basilar nestas instituições, há os internos e a equipe 

dirigente sob a qual todos, inclusive elas, estão submetidos. Vem deles as regras de 

comportamento ditadas para a convivência dentro daquele ambiente, regras as quais elas 

também têm que se submeter sob pena de serem, como citado acima, punidas por meio 

de castigos humilhantes, não posso deixar de lembrar o que me foi relatado acerca dos 

procedimentos utilizados nas revistas íntimas. 

 São processos aos quais os familiares são forçados a se adaptar caso queiram 

manter os laços com seus parentes. 

 

Um aspecto importante disso é o padrão de deferência obrigatória das 

instituições totais; muitas vezes, os internados são obrigados a ter em sua 
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'interação social com a equipe' diretora, apresentar atos verbais de deferência 

- por exemplo, dizendo "senhor" a todo momento. Outro exemplo é a 

necessidade de pedir, importunar, ou humildemente pedir algumas coisas 

pequenas - por exemplo, fogo para cigarro, um copo d'água ou permissão 

para usar o telefone. As indignidades de fala e ação exigidas do internado, 

correspondem as indignidades de tratamento que outros lhe dão. Os exemplos 

padronizados são aqui as profanações verbais ou de gestos: pessoas da equipe 

dirigente ou outros internados dão ao indivíduo nomes obscenos, podem 

xingá-lo, indicar suas qualidades negativas, gozá-lo", ou falar a seu respeito 

coro outros internados como se não estivesse presente ” (GOFFMAN, 1974, 

p. 30). 

 

 Embora na citação acima o autor esteja falando de práticas utilizadas para 

sujeição dos internos, me parece absolutamente pertinente utilizá-la para pensar o tom 

que tem as relações entre os familiares de presos com quem conversei e a equipe 

dirigente das instituições. Várias vezes ouvi relatos e presenciei o padrão de deferência 

que as mães e mulheres de presos usavam quando se dirigiam aos agentes penitenciários 

nos dias de visitas, como se calavam ou abaixavam o tom de voz quando os mesmos se 

aproximavam de onde estávamos, ou ainda, dos relatos que ouvi sobre o silêncio 

obrigatório a que todas se submetiam ao verem arbitrariedades sendo cometidas nas 

revistas antes da entrada nas unidades. Todos estes elementos me levam a pensar que, 

embora não cumpram pena, estes familiares partilham de grande parte dos rituais de 

mortificação do eu forjados pelas instituições totais para construção de uma nova 

subjetividade, a subjetividade de um interno. 

 Daí o sentimento de vergonha aparecer nos relatos de forma recorrente. Atrelada 

a autoimagem a vergonha aparece quando se tem certeza de não cumprir as expectativas 

que se tinham acerca de sua capacidade. Parto aqui do princípio de que muito embora a 

honra possa se expressar de diversas formas ela está ancorada na capacidade de cumprir 

seu papel social. Espera-se de cada indivíduo, em seu grupo social, certo 

comportamento considerado apropriado, se furtar a isto seria desonroso e, portanto, algo 

do que se envergonhar. 
 

Todas as sociedades têm regras de conduta: na realidade, os termos 

“sociedade” e “regulamentos sociais” são coextensivos. Todas as 

sociedades sancionam as suas regras de conduta, recompensando os que 

lhes obedecem e punindo os que delas se afastam. A honra e a vergonha são 
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valorizações sociais e partilham portanto da natureza de sanções sociais: 

quanto mais monolítico é o júri mais severo é o julgamento. Honra e 

vergonha são dois polos de uma valorização. São a reflexão da 

personalidade social no espelho dos ideais sociais (PERISTIANY, 1988, p. 

3). 

 

 A partilha dos valores morais sociais de um grupo traz consigo um sentimento de 

pertença e aceitação. Desrespeitar tais valores fragilizaria os laços que unem estes 

grupos e deve ser, portanto, um comportamento evitado. Cabe a família (ou a quem 

desempenha seu papel), em primeira instância a passagem destes valores sociais. 

Levando em consideração que a sociedade atual se organiza numa divisão entre mundo 

privado e mundo público, os espaços e práticas sociais pertinentes a família trazem 

consigo as marcas dessa divisão, de tal forma que historicamente tenhamos organizados 

uma tradição que representa a família como nuclear, monogâmica, resultado do amor 

romântico e do amor maternal. 

 De forma resumida, Sarti (1996) apresenta acerca da família de pobres10 no 

cenário brasileiro a seguinte distribuição de papéis: 
 

A distribuição de autoridade na família fundamenta-se, assim, nos papéis 

diferenciados do homem e da mulher. A autoridade feminina vincula-se à 

valorização da mãe, num universo simbólico em que a maternidade faz da 

mulher, mulher, tornando-a reconhecida como tal, senão ela será uma 

potencialidade, algo que não se completou (SARTI, 1996, p. 43) 

 

 Penso que de alguma maneira são os reflexos disto que vemos nas filas de visitas 

nos finais de semana, lá estão as responsáveis, em última instância, pela família e por 

sua manutenção. Envergonhadas por, enfim, não terem sido capazes de introjetar, de 

forma eficaz, nos indivíduos que estavam sob sua responsabilidade os valores morais 

que norteiam os comportamentos na sociedade, essas mulheres se responsabilizavam e 

eram responsabilizadas pelo insucesso de seus filhos. Não causa estranhamento, 

portanto, que a culpa perpasse as narrativas de várias delas, como já citamos 

anteriormente. Ressalto aqui a fala do delegado relatada por Solange logo acima: “um 

                                                 
10Sarti (1996) define pobres como “todos os destituídos dos instrumentos que, na sociedade capitalista, 
conferem poder, riqueza e prestígio” (p 2). 
. 
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dia fui na delegacia com o meu advogado, nunca vou esquecer, o delegado conversou 

com a gente e falou que a culpa da delinquência da minha filha era minha, que era um 

absurdo uma menina como ela, estudada, com dinheiro, se meter com este tipo de coisa. 

A senhora não soube dar limites, não soube educar sua filha e quem vai pagar é ela”! 

 De forma não tão explícita, esse pensamento foi apresentado por diversas 

pessoas com quem conversei, de motoristas de táxis a assistentes sociais do sistema. 

Parece ser consensual a ideia de que esses indivíduos, juntamente com seus familiares 

presos, necessitam de orientações mais eficazes acerca dos valores morais que norteiam 

e organizam a sociedade como um todo. Penso que talvez aí se assente a ênfase tão forte 

dada ao formalismo, aos documentos autenticados, a burocratização dos 

comportamentos. 

Lembro aqui de uma palestra que assisti há tempos atrás. A pessoa falava sobre 

procedimentos burocráticos para distribuição de terras em lotes distribuídos pelo 

INCRA. Os lotes eram divididos no que foi chamado, pela interlocutora, de quadrados 

burros. Quadrados burros, formados por traços desenhados sobre um mapa plano, que 

não levavam em consideração as especificidades de terreno de cada localidade. Ao final, 

as divisas, seguindo os princípios da equidade/igualdade na distribuição, acabavam 

ficando dentro de rios, passando por sobre superfícies alagadas, rochosas, impossíveis 

de serem determinadas por seus moradores. Que fazer frente a isto? Como cumprir o 

impossível? Lá, segundo a interlocutora, isto se deu com acordos entre os contemplados 

pelos lotes, em uma tentativa de tornar a burocracia sensível à realidade na qual ela será 

inserida. 

 Mas, e aqui? Que fazer com os quadrados burros da organização do sistema 

penitenciário? Como cumprir o impossível? Que tipo de acordo é viável entre uma 

instituição total e os familiares de seus internos? 

 Na medida em que pensam também os familiares dos internos como deficitários 

morais, acabam pautando a relação que terão com eles nos mesmos padrões em que são 

pautadas as dinâmicas internas da instituição, tornando-os também, institucionalizados. 

Fora dos muros, mas também presos a ele, aos familiares cabe o papel de reconstruir sua 

honra, de purgarem suas culpas e de se desenvergonharem de alguma maneira, sob a 

pena de sua economia psíquica ficar seriamente comprometida. A forma como cada um 

faz isto é bastante singular, mas tem como ponto comum o não abandono de seus 

familiares dentro do sistema. E isto passa a ser uma questão de honra. 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

28 

 Ao assumirem a institucionalização a subjetividade destes indivíduos passará, 

como já dissemos, por um processo de reconstrução, seu eu seráreinventado. Mas aqui 

os muros que encerram os internos não cerceiam os familiares fazendo com que os 

mesmos tenham que também atuar na sociedade, apesar de já terem parte do seu eu 

forjado para e pela segregação das instituições totais e, como vimos, administrar esta 

ambiguidade é tenso. 

 Lembro novamente de Selma afirmou “puxar cadeia junto com seu filho. As 

marcas estigmatizantes deste processo são carregadas pelo resto de suas vidas”. Cabe a 

elas então, o papel de criar mecanismos capazes de as confortarem de alguma maneira. 

 Acredito vir daí o reforço que dão ao papel de mãe e esposa. A esposa que não 

abandona a mãe que não desampara. Cumprir a pena, puxar cadeia, partilhar as mazelas 

do cárcere, assumir enfim, a identidade de mãe de bandido ou de mulher de bandido, 

com todos os custos sociais que isto possa acarretar. 
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