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RESUMO 
 
BAZO, Andressa Loli. O exercício da fé na prisão: representações do papel da Igreja 
evangélica para a pessoa encarcerada. 298 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
A expansão do movimento evangélico na cidade repercute no crescimento e visibilidade que 
toma a organização evangélica na prisão. Se, por um lado, as referências religiosas não são 
novidade no universo carcerário, por outro, a disseminação de cultos e a separação dos 
evangélicos nas unidades prisionais chama atenção. Com esta pesquisa, procurou-se 
compreender as representações do papel da Igreja evangélica na prisão. A partir da lente 
oferecida pela Criminologia Clínica de Inclusão Social, investigou-se o contexto em que está 
inserido o preso evangélico para buscar entender as dimensões do papel da Igreja para ele, 
avaliando qual a conotação do pertencimento religioso. A partir do marco teórico adotado, 
que indica a necessidade de uma aproximação entre sociedade livre e sociedade encarcerada 
por meio de projetos de reintegração social que visam ao desenvolvimento de uma 
autonomia moral e à construção de uma personalidade ética assentada em um projeto de 
valorização de si mesmo, analisaram-se as histórias e projetos de vida de presos evangélicos. 
Para isso, foram realizadas entrevistas com internos da Colônia Penal Industrial de Maringá 
e da Casa de Custódia de Maringá, unidades prisionais localizadas no Estado do Paraná. As 
entrevistas foram analisadas individualmente e divididas em categorias que destacam as 
mudanças decorrentes da conversão, as regras e a rotina do espaço evangélico, a vigilância 
e a vulnerabilidade dos evangélicos, bem como as relações entre Igreja, facção e direção. As 
evidências empíricas apontam que, na prisão, os evangélicos se situam entre a desconfiança 
de funcionários e detentos em geral e a credibilidade por não traírem a facção nem darem 
trabalho para a administração. As entrevistas também indicam que os evangélicos precisam 
se submeter a um rígido código de conduta e a um intenso controle por parte de todos os 
atores do universo prisional, mas, principalmente, da massa carcerária. No entanto, a 
conversão pode proporcionar a ressignificação da própria história e a busca pela expansão 
de si alicerçada em um projeto de vida boa. Neste sentido, os dados mostram a ambivalência 
da identidade evangélica na prisão, que ao mesmo tempo em que é desmoralizada e 
controlada, pode devolver ao preso o controle de sua vida. 
 
Palavras-chave: Criminologia. Prisão. Religião. Conversão. Inclusão Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
BAZO, Andressa Loli. Exercising faith in prison: representations of the role played by 
Evangelical Church in the lives of imprisoned persons. 298 p. Thesis (Doctorate) – Faculty 
of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
The expansion of the urban Evangelical movement resulted in the growth and visibility of 
the Evangelical organization in prison. If, on the one hand, the religious references are not 
new in the prison scenario, on the other hand the dissemination of mass services and the 
segregation of Evangelical people in prison units is worthy of attention. The present research 
has attempted to understand the representations of the role Evangelical Church plays in 
prison. From the optics offered by Clinical Criminology of Social Inclusion, an investigation 
on the context in which the evangelical prisoners are placed was held in order to try to 
comprehend the dimension of the role played by the Church on their lives, also assessing the 
connotations of religious belonging. Adopting a theoretical framework that indicates the 
need for an approximation between free society and imprisoned society through social 
reintegration projects that seek the development of moral autonomy and the building of an 
ethical personality aiming at an awareness of self-worth, the stories and life projects of 
evangelical prisoners were analyzed. For this end, interviews were conducted with inmates 
from the Industrial Penal Colony of Maringá and the House of Custody of Maringá, which 
are prison units located in the State of Paraná. The interviews were analyzed individually 
and divided into categories that focus on the changes the religious conversion brought about, 
the rules and routine of evangelical space, the awareness and vulnerability of evangelical 
inmates, as well as the relationship between Church, factions and administration. The 
empirical evidence shows that, in prison, evangelical people are somewhere in between the 
mistrust by employees and inmates in general and the credibility seen by others due to not 
betraying their factions and presenting good behavior in the eyes of the administration. The 
interviews also indicate that evangelical prisoners are submitted to a strict code of conduct 
and an intense control by all agents of the prison scenario, but mainly by the inmate 
population. However, religious conversion can provide resignification of the prisoner’s own 
life story and the search for self-growth based on a life project focused on good. In this sense, 
the data shows the ambivalence of evangelical identity in prison, once it can at the same time 
be demoralizing and controlling, but it can also return to prisoners the control over their own 
lives. 
 
Keywords: Criminology. Prison. Religion. Conversion. Social Inclusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSUMÉ 
 
BAZO, Andressa Loli. L’exercice de la foi en prison: représentations du rôle de l’Église 
évangélique pour les personnes incarcérées. 298 pages. Thèse (Doctorat en Droit). Faculté 
de Droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2021.  
 
L’expansion du mouvement évangélique en ville se répercute sur la croissance et la visibilité 
de l’organisation évangélique en prison. Même si les références religieuses ne constituent 
pas une nouveauté au monde carcéral, l’augmentation des cultes et la séparation des 
évangéliques dans les établissements pénitentiaires attirent l’attention. Cette étude cherche 
à comprendre les représentations du rôle de l’Église évangélique en prison. Moyennant 
l’approche de la criminologie clinique d’inclusion sociale, on examine le contexte dans 
lequel le détenu évangélique se trouve afin de saisir les dimensions du rôle de l’Église pour 
lui, en évaluant les connotations de cette appartenance religieuse. Le cadre théorique adopté 
pour analyser les histoires et projets de vie de détenus évangéliques indique la nécessité d’un 
rapprochement entre société libre et société emprisonnée par des programmes de réinsertion 
sociale qui visent et au développement d’une autonomie morale et à l’achèvement d’une 
personnalité éthique basée sur une idée de valorisation de soi-même. Pour ces analyses, des 
entrevues ont été menées avec des internés de la Colônia Penal Industrial de Maringá 
(Colonie Pénale Industrielle de Maringá) et de la Casa de Custódia de Maringá (Prison de 
Maringá), établissements pénitentiaires situés au département de Paraná, au sud du Brésil. 
Les entrevues ont été analysées individuellement et distinguées en catégories détachant les 
changements issus de la conversion religieuse des détenus, les règles et le quotidien de 
l’espace évangélique, la vigilance et la vulnérabilité des évangéliques et enfin les rapports 
parmi l’Église, les factions criminelles et l’administration pénitentiaire. Les évidences 
empiriques signalent que les évangéliques en prison se situent à la fois entre la méfiance des 
fonctionnaires et détenus en général et la crédibilité, due à leur fidélité à la faction et leur 
bon comportement face à l’administration. Les entrevues suggèrent également que les 
évangéliques doivent subir un code rigide de conduite ainsi qu’un intense contrôle par tous 
les acteurs du monde pénitentiaire, surtout par l’ensemble des détenus. Néanmoins, la 
conversion religieuse peut offrir aux détenus évangéliques la resignification de leur histoire 
et la recherche de l’expansion de soi appuyée sur un projet de vie accomplie. Ainsi, les 
données montrent l’ambivalence de l’identité évangélique en prison : malgré la 
démoralisation et les contraintes impliquées, elle peut rendre au détenu le contrôle de sa vie. 
 
Mots-clés : Criminologie. Prison. Religion. Conversion. Inclusion sociale. 
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INTRODUÇÃO 
 

Cena 1: 1º semestre de 2015, um grupo de vinte estudantes se reunia semanalmente em frente 

ao Largo de São Francisco, em São Paulo, Capital, para serem conduzidos ao diálogo com 

pessoas presas no Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros. No presídio, conhecido por 

ser neutro, isto é, sem domínio de facção, o grupo encarcerado era composto por ex-

militares, transexuais e pastores, cada um deles ocupantes de uma ala do pavilhão conhecido 

pela disciplina, pela ordem e pelo respeito. Contavam da vida, trocavam ideias e discutiam 

assuntos como escolhas e liberdade. Em um dos encontros cuja condução ficou a cargo do 

grupo de pessoas presas, a proposta foi falar sobre o cotidiano. Ao explicar para os estudantes 

como funcionava a dinâmica do PCC (Primeiro Comando da Capital), o pastor explicou que 

existiam apenas duas formas de sair da facção: condenado ou convertido. Segundo ele, se o 

preso fizesse algo que afrontasse as regras da facção, seria expulso e punido. Em 

contrapartida, poderia decidir servir à Deus e não se envolver mais com o crime, desde que 

se convertesse à religião evangélica, que seria a religião oficial do PCC. Os encontros eram 

permeados por palavras de fé, porque muitos queriam transmitir sua mensagem. No último 

encontro, após tocar algumas músicas religiosas, o pastor pede a palavra. Ele então conta 

que era um grande assaltante e que tinha dois comparsas com os quais entrava nos prédios e 

esvaziava os apartamentos. Chorando, ele disse que olhava para os estudantes e imaginava 

que qualquer deles poderia ter sido vítima de um de seus furtos e que se arrependia 

profundamente, tinha encontrado Jesus e jamais voltaria a prejudicar alguém. 

 

Cena 2: 27 de novembro de 2015, mais um dia comum em um presídio no município de 

Charqueadas, Rio Grande do Sul, exceto pela vistoria da Ouvidoria do Sistema Penitenciário 

Nacional, do Ministério da Justiça, acompanhada por um professor universitário da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e sua orientanda de Mestrado. O dia 

parecia calmo na carceragem cercada pelo Rio Jacuí. A vistoria seguia o protocolo: 

entrevistas com agentes, com o corpo de técnicos e com os presos, anotações sobre as 

condições locais e registros fotográficos. A estudante seguia atenta a todas as dimensões 

daquelas instalações. Olhares curiosos alcançavam os visitantes vindos de dentro das celas 

e agentes de segurança faziam sinais cordiais ao grupo. Aparentemente, nenhuma novidade: 

scanners nas entradas, celulares devidamente guardados, muitas grades e muito eco de 

grandes portas de ferro sendo destrancadas. Aquela era a primeira vez que a estudante 
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conhecia um presídio sob gestão da Brigada Militar. Tentava perceber diferenças em relação 

aos presídios que havia conhecido em São Paulo, mas só conseguia pensar que, independente 

de oferecer piores ou melhores condições, uma instituição prisional seria sempre uma prisão: 

um espaço de isolamento que provocava desconforto. Durante aquela visita, porém, algo que 

ainda não havia presenciado chamou sua atenção: um culto. Os visitantes entraram em um 

imenso galpão onde um pastor – também preso - pregava para cerca de trezentos homens 

reunidos, que entoavam vigorosamente palavras de fé. A celebração foi interrompida para 

apresentar os recém-chegados, que foram convidados a subir ao palco. O professor falou 

algumas palavras de cumprimento e foi saudado por todos. Encerrada sua pequena 

participação, o grupo cruzou novamente o local, passando pela extensa quantidade de 

homens uniformizados e concentrados nas mensagens do pastor, e foi convidado pelos 

presos a conhecer as celas da ala da Igreja. Extremamente limpo e bem organizado, o espaço 

era dividido pelos líderes da Igreja, que contava com um grande número de fiéis. 

 

* 

 

As cenas descritas são reais e compõem um portfolio de experiências vividas por esta 

pesquisadora em prisões. Durante algumas dessas visitas, a religião chamou atenção. De 

várias formas, a profissão de uma fé ou a presença de um símbolo sagrado se manifesta na 

prisão. Seja na estrutura e nas mensagens pintadas nas paredes, como é o caso da 

Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo, que antes de se transformar em instituição 

carcerária, abrigava um convento, seja pelas capelas, imagens de santos, como aquelas 

existentes no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, também em São Paulo, seja pelas 

salas, maiores ou menores, reservadas para cultos e outras atividades religiosas em unidades 

prisionais do Paraná, do Rio Grande do Sul e do Maranhão. 

Fato é que a Igreja, sobretudo a Igreja evangélica, parece ocupar um lugar de 

destaque na prisão. Muitas prisões, inclusive, contam com pavilhões destinados 

exclusivamente a membros da Igreja evangélica. É a partir dessa constatação que se colocam 

as perguntas desta pesquisa: quais as representações do papel da Igreja evangélica para o 

preso? Como os presos percebem a presença da Igreja nas prisões? Qual a conotação do 

vínculo do preso com a Igreja? A partir desses questionamentos, o objetivo dessa pesquisa 

foi compreender como o preso se vê, nas relações que constrói com a Igreja. Em outras 

palavras, a finalidade desta pesquisa foi identificar as representações do papel da igreja para 
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o sujeito encarcerado, buscando entender a sua influência dentro do complexo conjunto de 

interações sociais que atuam na formação das respostas adaptativas do indivíduo preso. 

Se na pesquisa de Mestrado procurou-se compreender as relações que se estabelecem 

no bojo de uma facção e qual a conotação do pertencimento entre aqueles que a fazem, nesta 

pesquisa de Doutorado, buscou-se compreender a mesma subjetividade que liga o preso a 

um grupo, porém, agora, o olhar esteve voltado para outro grupo, o da Igreja evangélica. 

Facção e Igreja parecem traçar os limites e regular o comportamento dentro da prisão. Trata-

se de dois grupos que, com ideais distintos, ocupam o mesmo espaço sem, contudo, entrar 

em conflito. Facção e Igreja aparecem como opções de vida na prisão. Se, de um lado, a 

facção permitiria a continuidade da vida no crime, de outro, a Igreja evangélica parece 

representar a possibilidade de se redimir do crime/pecado por meio da pena/penitência e 

trilhar uma nova história de vida. 

O que leva um preso a trilhar o caminho da religião? Como ele se vê nesta relação 

com a Igreja? São estas questões que buscou-se responder por meio de entrevistas, traçando 

um paralelo com as respostas extraídas da análise do discurso de faccionados e desenhando 

a perspectiva dos presos sobre si. No tocante às facções, identificou-se nas falas dos 

entrevistados que, ao ingressar para a facção, o indivíduo parecia perder parte daquilo que o 

discrimina e passaria a compartilhar uma identidade coletiva, que separa não um sujeito, mas 

um grupo. Esse estudo permitiu configurar os lugares assumidos e atribuídos pelos 

faccionados nas relações tecidas entre esses atores institucionais. Concluiu-se, a partir da 

análise das entrevistas, que os faccionados representavam a facção como a verdadeira prisão. 

Nesta pesquisa, o objetivo foi analisar como a Igreja evangélica se insere na vida da 

pessoa presa e como ela se manifesta na sua condição de encarcerado, em vista da sua 

subjetividade. Para isso, operou-se com os pressupostos desenhados pela Criminologia 

Clínica de Inclusão Social, enxergando o sujeito como um ator situado, isto é, como um 

indivíduo que é protagonista de suas ações em meio a um emaranhado de influências sociais 

que condiciona seu comportamento, mas não suprime a sua autonomia. Em outras palavras, 

o ator foi pensado como um sujeito que ocupa um lugar na teia das relações sociais - na 

escola, na família, na Igreja, no trabalho e em todas as relações que trava no seu percurso 

histórico. Em cada um dos espaços que ocupa, o sujeito não perde sua qualidade de sujeito, 

isto é, de indivíduo, mas esta qualidade aparece ligada a expectativas e ações dimensionadas 

no tempo e no espaço em que se insere. Se o ser humano é essencialmente um ser social que 

se relaciona com outros seres sociais, é de se pressupor que, nestas relações, ele se molda e 

se adapta conforme as expectativas que tem de si e conforme as expectativas que a ele são 
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endereçadas. Ele é ator, porque atua dentro desse círculo, mas ele não é deslocado da 

realidade em que vive. Ele é um ator contextualizado, inserido em uma cultura, com 

costumes, hábitos e valores próprios. 

Partindo do pressuposto de que o indivíduo preso é um ator situado no cenário da 

prisão e de que suas escolhas estão condicionadas pelas múltiplas variáveis que, neste 

âmbito, o alcançam e o influenciam, procurou-se, com esta pesquisa, compreender o papel 

que a Igreja evangélica desempenha na vida dos presos, ou seja, a influência que a Igreja 

evangélica exerce nas suas histórias e como a opção pelo caminho religioso se insere em 

suas trajetórias. Assim, identificou-se em quais circunstâncias o preso se relaciona com a 

religião evangélica e de que forma sua vida na prisão passa a ser influenciada por ela. 

A presença da Igreja evangélica na prisão, tal qual a facção, consiste em um 

fenômeno complexo que merece uma análise afastada de reducionismos. Sem a intenção de 

qualificar a instituição religiosa a partir de suas propostas ou de discutir o aporte teológico 

em que ela se alicerça, a pesquisadora se concentrou em analisar o impacto da sua presença 

na vida daquelas pessoas que a ela recorrem. O que o preso procura quando busca a religião 

evangélica dentro da instituição? Seria acolhimento e perdão? Seria conforto? Em sendo 

conforto, qual tipo de conforto? Haveria privilégios? Em caso afirmativo, quais esses 

privilégios? Quais suas significações? São inúmeras as hipóteses que colocam possibilidades 

de respostas para a pergunta principal, mas é por meio de entrevistas com os presos que 

foram alcançadas algumas respostas. Procurando não condicionar os entrevistados a tais 

hipóteses, o olhar esteve voltado para o cotidiano e para os sentimentos que eles 

desenvolvem na relação com a Igreja evangélica dentro da prisão. 

Buscando compreender o papel que a Igreja evangélica ocupa na história de vida de 

pessoas presas e qual a sua influência na construção dos seus projetos de vida, foram 

aplicadas vinte entrevistas com homens presos que se identificavam como evangélicos e/ou 

moravam nos espaços destinado aos evangélicos na Colônia Penal Industrial de Maringá e 

na Casa de Custódia de Maringá, unidades prisionais situadas lado a lado, no município de 

Maringá, Estado do Paraná. A escolha dessas unidades justifica-se por um conjunto de 

fatores que serão expostos no capítulo sobre o método, mas o principal motivo dessa escolha 

é a existência de alojamentos ou galerias exclusivamente reservadas aos evangélicos. 

Elaborou-se um roteiro com algumas perguntas sobre história de vida, experiência religiosa 

e planos para o futuro. As entrevistas foram integralmente transcritas, analisadas 

individualmente e, posteriormente, fracionadas em categorias. 
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O trabalho é apresentado em duas partes, uma relativa à pesquisa bibliográfica e outra 

atinente à pesquisa empírica. A primeira parte é dividida em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo explica o marco teórico que forneceu subsídios para a elaboração da pergunta de 

pesquisa e interpretação das informações colhidas em campo. O segundo capítulo traz uma 

explanação sobre o desenvolvimento das religiões evangélicas, suas divisões doutrinárias e 

suas prescrições de conduta. O terceiro capítulo mostra a expansão das religiões evangélicas 

pelas periferias do país e as suas imbricações com o crime organizado. O quarto capítulo 

revela as especificidades da configuração evangélica dentro da prisão. 

Dividida em quatro capítulos, a segunda parte do trabalho, por sua vez, apresenta o 

resultado da análise das entrevistas realizadas. No primeiro capítulo, além do método 

empregado, são expostas as dificuldades de realização do campo e os procedimentos 

burocráticos superados. Neste capítulo também procurou-se situar as experiências da 

pesquisadora e justificar as escolhas que conduziram a pesquisa. O segundo capítulo 

inaugura a apresentação dos resultados da análise. Neste capítulo, são narradas as histórias 

de vida dos entrevistados e revelado o entrecruzamento entre o conflito com a justiça e a 

conversão à religião evangélica na prisão. Identifica-se, ainda, quais mudanças são 

despertadas pela conversão e quais as implicações da conversão no discurso e no projeto de 

vida do entrevistado. No terceiro capítulo, são descritas as características do alojamento e 

da galeria evangélica, suas regras e relações com a população prisional. Por fim, o quarto 

capítulo indica aproximações entre os dois grupos que convivem na prisão: evangélicos e 

faccionários. 
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CONCLUSÕES 
 

Para compreender o papel que a Igreja evangélica ocupa na história de vida da pessoa 

presa, foi feito um estudo teórico e empírico com subsídio na Criminologia Clínica de 

Inclusão Social, corrente do pensamento que considera as relações entre indivíduo, grupos 

de indivíduos, sociedade e Estado, operando com o conceito de ator situado, entendido como 

uma pessoa capaz de decidir, mas cuja decisão é influenciada pelo complexo contexto no 

qual está inserido, incluído neste contexto a ação das agências formais e informais de 

controle social na criminalização de certas condutas. A reintegração social, meta da inclusão, 

depende da assunção de responsabilidade não apenas do ator situado, mas de toda a 

sociedade. Com vistas à inclusão social, a terceira geração da Criminologia Clínica se 

apropria de ideias da Psicologia Moral para que a inclusão seja realizada por meio do 

desenvolvimento de uma autonomia moral vinculado a um projeto de vida boa. 

Nesta pesquisa, procurou-se acessar a experiência de pessoas que aderiram à religião 

evangélica dentro dos muros da prisão para investigar se a conversão religiosa na prisão 

poderia fomentar o desenvolvimento da autonomia moral e a construção de uma 

personalidade ética por meio da configuração de relações assimétricas em que a autoridade 

religiosa determina prescrições de conduta e por meio de relações simétricas em que se 

estimula a cooperação e reciprocidade entre os fiéis, permitindo uma valorização de si que 

se identifica com a construção de um projeto de vida boa. Isto porque, segundo esse modelo 

teórico, apenas a busca pela expansão de si próprio poderia levar à internalização dos deveres 

morais. 

Para entender a organização da religião evangélica na prisão, foi preciso 

compreender as diferenças entre o protestantismo histórico, o pentecostalismo e o 

neopentecostalismo, seus rituais, práticas e costumes. A partir de um estudo bibliográfico, 

identificou-se que o neopentecostalismo rompe com o sectarismo e o ascetismo, adotando 

novos valores e promovendo uma acomodação dos usos religiosos às mudanças econômicas, 

políticas, midiáticas e urbanas em desenvolvimento no país. Nota-se que a nova vertente do 

pentecostalismo confere ênfase à figura do Diabo e promove um fervoroso proselitismo por 

meio da fragmentação em várias igrejas. Todavia, verificou-se que, na prisão, tais diferenças 

são dissolvidas, com a presença de características de várias vertentes, mas, principalmente, 

de um rígido código de conduta mais próximo do sectarismo e do ascetismo pentecostal. Os 

entrevistados anunciam o rompimento dos laços antigos, materializados pela vida no crime, 
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e a reconstrução dos vínculos, procurando provar sua conversão por meio da abstenção dos 

prazeres mundanos. Fora da prisão, anunciam que irão procurar a Igreja cujos rituais e 

costumes mais lhe agradam, mas, dentro, a moral ascética funciona como prova da 

conversão. 

A expansão do neopentecostalismo pode ser vista nas periferias de cidades como São 

Paulo e Rio de Janeiro, onde pesquisadoras e pesquisadores destacam as imbricações entre 

crime e religião. A coabitação entre Igreja e facção faz com que essas duas redes de 

engajamento se cruzem e, eventualmente, se penetrem. Nessa linha, discute-se se a 

conversão religiosa é capaz de romper com o ciclo de marginalização, eliminando o rótulo 

de criminoso. Na prisão, avalia-se que a assistência evangélica se diferencia da católica, 

sendo que aquela estaria mais preocupada com a conversão religiosa, tomada no sentido de 

ruptura biográfica e transformação identitária. A análise das entrevistas aponta que essa 

ruptura é gradual, porque depende de aprendizado, estudo e maturação. Percebe-se que os 

evangélicos fazem grandes esforços para não serem vistos como criminosos, procurando 

mudar o seu jeito de falar e de se comportar. Todavia, essa mudança não é abrupta, mas 

progressiva e dependente de confirmação após o fim da pena. Os entrevistados indicam que 

esperam ser recompensados pela obediência ao código moral da Igreja e esta recompensa 

aparece como condição da conversão definitiva. 

As mudanças que conformam a identidade do preso evangélico são construídas em 

contato com normas e valores distintos das determinações oficiais que compõem a execução 

penal. Como procurou-se demonstrar, a facção controle toda a cadeia, inclusive a igreja, 

autorizando a entrada de novos presos e vigiando se eles mantêm a identidade evangélica. 

Apesar disso, a igreja também cria suas próprias regras, que não se chocam com as da facção, 

mas se somam a elas. A prisão é atravessada por uma simbiose de ordenamentos. Ao 

transitarem entre a religião e o crime, os evangélicos precisam de prudência na hora de 

assumir uma posição que não desagrade a direção da prisão e que não gere conflito com a 

facção, situando-se num frágil equilíbrio de poder. Nesse sentido, não é possível afirmar 

uma impermeabilidade desenvolvida pelos evangélicos na prisão. Apesar de a conversão 

indicar a ocupação de uma posição diferente, o próprio meio no qual os evangélicos se 

situam exige flexibilidade para coexistir com as normas, valores e hábitos vigentes na prisão. 

Há diversas reações sobre a conversão do preso, que podem se traduzir em 

desconfiança sobre a sua veracidade, crítica sobre a sua intenção ou mesmo aprovação sobre 

o seu comportamento calmo e ordeiro. Essas reações geram tensões e pressões na 

convivência com outros presos, exigindo do converso um posicionamento que se revela 
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frágil nas disputas por poder e proteção dentro da cadeia. Assim, a transformação da 

identidade dos evangélicos é negociada com todos os grupos que ocupam esse espaço. 

Percebe-se, então, que os lugares sociais ocupados não são fixos e definitivos, porque as 

possibilidades relacionais se conformam ao equilíbrio de forças na prisão. 

Consequentemente, os papéis assumidos variam de acordo com os interesses em jogo na 

instituição. A posição do preso evangélico se configura a partir do convívio estabelecido 

com os demais atores que circulam pela prisão, tendo por base os valores e as regras que se 

entrecruzam e moldam a dinâmica social dessa instituição. 

Não era objetivo desta pesquisa avaliar se a conversão propiciaria ascensão social e 

acolhimento após o cumprimento da pena privativa de liberdade. Isso só poderia ser avaliado 

se as entrevistas tivessem sido realizadas com egressos das instituições prisionais. No 

entanto, a própria configuração da assistência evangélica na prisão já indica um potencial de 

manutenção do vínculo religioso fora da prisão. Com a realização de entrevistas com presos 

que se denominavam evangélicos ou moravam em galerias evangélicas de duas unidades 

prisionais do Paraná, procurou-se entender como a organização religiosa dentro da prisão 

influencia o cumprimento da pena privativa de liberdade e se esse vínculo é capaz de 

favorecer o desenvolvimento de uma autonomia moral alicerçado em um projeto de vida 

boa. 

Por um lado, identificou-se que a Igreja evangélica pode contribuir para a 

reintegração social, na medida em que promove uma aproximação com a sociedade em 

sentido amplo. Essa aproximação pode ser identificada em várias frentes. A conversão 

permite ao interno a construção de novos laços sociais e a comunicação com agentes 

religiosos externos, muitos dos quais oferecem não apenas conforto espiritual, mas também 

assistência material, jurídica e afetiva. Assim, se, de um lado, a Igreja contribui para a 

manutenção do funcionamento da prisão, de outro, ele torna a prisão menos prisão ao 

introjetar nela espaços de sociabilidade que podem estimular a reconfiguração de um sentido 

de vida, permitindo ao preso reescrever a sua história a partir de um novo referencial. Ao 

reeditar a sua identidade como uma identidade evangélica, o converso passa a ser admitido 

por uma comunidade, fazendo surgir nele novamente o sentimento de pertencimento social 

que pode ter sido rompido pelo aprisionamento. O medo de não ser aceito pela família, pelos 

amigos e pelos vizinhos é gradativamente vencido pela aproximação de pessoas sem 

envolvimento com o mundo do crime, (re)construindo a sua credibilidade social e, com isso, 

a sua autoimagem e confiança. 
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Embora a Igreja aplique um rígido código moral, a obediência às regras emanadas 

por uma autoridade pode servir como estágio para o desenvolvimento da autonomia moral. 

Assim, a imposição de uma ordem instituída por preceitos religiosos, concomitantemente às 

relações de solidariedade, poderia colaborar com a construção de uma personalidade ética. 

Como, na prisão, a identidade evangélica é moldada a partir da contraposição à identidade 

criminosa, isso justifica o rigor e a austeridade que regulam a aparência e as ações do interno. 

Isto, contudo, não parece bloquear a possibilidade desta pessoa recobrar o protagonismo 

sobre a sua história de vida nem anular a possibilidade de emancipação por essa via. Pelo 

contrário, a religião evangélica pode servir de subsídio para que o preso explore outros 

campos da sua subjetividade, não ficando preso ao rótulo de criminoso. Neste sentido, 

embora a identidade evangélica, na prisão, possa ser tão restrita quanto a própria liberdade 

na medida em que as prescrições de conduta impostas determinam um modo de ser e estar 

no mundo que não permite ao interno refletir e escolher as mais sutis condições de existência 

na prisão, ainda assim, ela atua como um refúgio, como oportunidade de contato externo e 

como uma das escassas opções de combate à sujeição criminal. 

A Igreja, na prisão, atua em duas dimensões: uma dimensão assimétrica, em que 

exerce uma autoridade e cobra o cumprimento de regras; uma dimensão simétrica, em que, 

ao pregar valores como paz, respeito e compaixão em um ambiente social hostil como é a 

prisão, pode favorecer o desenvolvimento do sentimento de simpatia. A autoridade da Igreja 

pode estimular o desenvolvimento de uma heteronomia moral (sentimento de 

obrigatoriedade derivado de relações assimétricas) e as relações de reciprocidade e 

cooperação entre os "irmãos" podem estimular o desenvolvimento da autonomia moral 

(sentimento de obrigatoriedade derivado de relações simétricas). Essa autonomia pressupõe 

a busca por uma vida boa e favorece a construção de uma personalidade ética. 

Mesmo sabendo que a doutrina da Igreja não é ditada exclusivamente pelos 

evangélicos, mas também pela massa carcerária, o que leva a afirmar que, em alguns casos, 

a conversão pode se impor por medo, o estímulo da Igreja à construção de um projeto de 

vida boa pode conduzir à autonomia moral. Neste sentido, ainda que a conversão religiosa 

se verifique num lugar onde falta liberdade de vontade, onde o autocontrole é imposto e os 

hábitos são automatizados, é possível afirmar que os presos que se vinculam às Igrejas 

evangélicas dentro da prisão podem se inserir, no plano do desenvolvimento ético, em 

direção à autonomia tal como concebido pela Criminologia Clínica de Inclusão Social. Em 

outras palavras, a conversão religiosa na prisão é capaz de produzir a sintonia entre a moral 

e a ética, ancorando o sentimento de obrigatoriedade no projeto de valorização de si próprio. 
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Ainda que a conversão não se opere por um arrependimento da prática de uma 

conduta condenada pela justiça, ela envolve arrependimento da situação que desencadeou o 

conflito com a justiça, como o envolvimento com pessoas e o vício, por exemplo. Assim, 

entende-se que a conversão, na prisão, não significa apenas a adesão a um código moral por 

medo, mas a busca por uma vida boa. Isso se torna mais evidente quando se identifica que a 

conversão é incompleta. A necessidade de provas da benevolência divina que se 

materializam principalmente na promessa de retomada da liberdade e de reconstrução da 

própria história por meio da formação de novos vínculos demonstra exatamente que o que 

preso evangélico busca na conversão é uma vida boa, sendo que apenas essa vida boa pode 

motivar a responsabilidade moral. 

Em contrapartida, não é possível ignorar que, para manter seu propósito de livrar-se 

do estereótipo de criminoso, o evangélico precisa suportar a violência simbólica proveniente 

da desconfiança da massa carcerária. Apesar de estar protegido de violência física, uma vez 

que mantém bom relacionamento com os agentes penitenciários e com os coletivos 

prisionais, ao dependerem da proteção de ambos, estão sujeitos a serem controlados e 

ridicularizados. Em todo caso, as evidências empíricas apontam que a conversão à religião 

evangélica pode reduzir soluções violentas e autodestrutivas, porque oferece alternativa ao 

mundo do crime, que, geralmente, acaba em prisão, morte ou perseguição. Mesmo que, na 

prisão, a conexão com a religião possa impingir uma identidade severamente vigiada, a 

conversão religiosa revela um potencial de desenvolvimento moral ancorado em um projeto 

de emancipação ou, para usar termo religioso, de libertação. Dito de outro modo, a religião 

pode colaborar com o fortalecimento ético do sujeito esperado pela inclusão social. O que 

se percebe com a análise das entrevistas é que os presos buscam na Igreja aquilo que o Estado 

não oferece: cidadania. A conversão, dessa forma, funciona como estratégia de resistência e 

enfrentamento à situação degradante vivida pela exclusão. 
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