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Resumo 
 

O presente trabalho tem por objetivo buscar entendimento sobre como detentos 

evangélicos em presídios gaúchos, Presídio Central e Penitenciária Estadual do Jacuí1, 

conferem significação as suas práticas e crenças religiosas, seu comportamento associado à 

sua identidade religiosa, suas estratégias ancoradas a sua religião para lidar com o estigma de 

preso, cotidiano criminoso/bandido e como, por vezes, amenizam seus problemas de 

consciência atribuindo ao “mal” 2 a responsabilidade por seus atos criminosos. Compreender 

como atribuem significado/sentido a seu passado, seu presente e às suas perspectivas de 

futuro, para conquistar respeito de familiares e, mesmo, de outros presidiários, para evitar 

novos envolvimentos com grupos criminosos e, certa medida, dentro do presídio se proteger 

de eventuais assédios e ameaças. 

Para uma melhor compreensão acerca dos objetivos da pesquisa é necessário uma 

compreensão da situação do contexto ampliado do sistema social que é a prisão, um estudo 

sobre a expansão evangélica no Brasil e a partir daí, compreender e tentar vir a explicar as 

práticas e concepções no universo estudado. 

A pesquisa inclui uma descrição parcial da trajetória do sistema prisional gaúcho 

relacionado com o contexto prisional brasileiro, suas condições e transformações e uma 

exposição sobre a inserção e crescimento evangélico no Brasil. 

Inicialmente foi realizada uma observação dentro do Presídio Central que se constituiu 

de visitas e uma série de 21 entrevistas a detentos, sendo que dessas foram entrevistados 14 

                                              
1 Em andamento e não será tratado nesse trabalho 
2 Grifo do autor 
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evangélicos3, 6 católicos e 1 detento sem religião. Durante os trabalhos houve interação com o 

grupo de presos, com o entorno de funcionários da casa prisional composto de agentes 

prisionais, guardas, carcereiros, psicólogos, assistentes sociais, pastores, dentre outros. 

Por fim, mas como resultado parcial, é apresentado um parecer sobre as expressões 

colhidas e percebidas decorrente das observações, entrevistas, percepções do entorno prisional 

e uma breve análise. 

 
Introdução 

 

A partir de uma demanda sobre as questões do sistema penitenciário brasileiro e 

gaúcho que vem sendo observada nos últimos anos pela mídia local, nacional e a conseqüente 

discussão do assunto pelos poderes públicos e sociedade civil, ocorreu-me à motivação para 

realizar nesse ambiente um estudo mais pormenorizado. No decorrer da pesquisa se 

evidenciou a expressão religiosa evangélica presente no espaço que está sendo estudado, 

motivando a busca por entendimento sobre como esta dimensão ali se apresentava. 

Nesse sentido intenta-se compreender como os detentos evangélicos do Presídio 

Central de Porto Alegre-RS, conferem significação as suas práticas e crenças religiosas, seu 

comportamento associado à sua identidade religiosa, suas estratégias ancoradas a sua religião 

para lidar com o estigma de preso, cotidiano criminoso/bandido e como, por vezes, amenizam 

seus problemas de consciência atribuindo ao “mal” a responsabilidade por seus atos 

criminosos. Compreender como atribuem significado/sentido a seu passado, seu presente e às 

suas perspectivas de futuro, para conquistar respeito de familiares e, mesmo, de outros 

presidiários, para evitar novos envolvimentos com grupos criminosos e, em certa medida, 

dentro do presídio se proteger de eventuais assédios e ameaças. 

A precariedade do sistema prisional gaúcho não é novidade, como exemplo disso 

temos a então Cadeia Velha que se localizava no entorno da Usina do Gasômetro, margens do 

Guaíba, Centro de Porto alegre; de acordo com NERY, (1998): 

“Já em 1952, abrigava mais do dobro do que a casa se 
destinava a qual era para 500 presos, sendo que a grande parte, 
ainda, não condenados estavam à disposição da Justiça Pública 
e ali recolhidos pela falta de estabelecimento próprio, ou seja, a 
Prisão Provisória.” p.12. 
 

                                              
3 2 integrantes da Igreja Universal, 2 Show da Fé,  1 Deus é Amor, 1 Pentecostal Cristã, 5 Assembléia de Deus e 
03 que se dizem evangélicos que cultuam e freqüentam mais de uma igreja evangélica (geralmente a Show da Fé 
e a Universal) 
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Tal precariedade também foi verificada por um acesso as edições do Jornal Zero Hora 

de Porto Alegre desde suas edições do ano de 2000 até a presente data, onde se constata uma 

problemática que vem aumentando gradativamente nos últimos anos.  

Atualmente nesses espaços prisionais muito precários encontramos a presença 

significativa de evangélicos e que no âmbito nacional tiveram um crescimento exponencial 

nos últimos 25 anos4. Com isso compreendo que se tornou relevante uma reflexão sobre esse 

fenômeno dentro das prisões e seus desdobramentos.  

 
Nessa perspectiva se torna adequada uma abordagem a partir do conceito de “habitus” 

de Pierre Bourdieu, entendido como estrutura internalizada, sistema de disposições duráveis e 

transferíveis, matriz de percepções, apreciações e de ações individuais e coletivas. Este 

conceito nos auxilia na compreensão do comportamento dos presos evangélicos cujas 

disposições incorporadas em sua religião anterior de seu ingresso na prisão, perpassam os 

muros da instituição prisional.  Considerando-se que a conduta do preso evangélico é distinta 

dos demais presos pode-se dizer que a religião evangélica se distingue das demais no interior 

do ambiente prisional.  

Seu comportamento, suas rotinas, seu relacionamento com os demais detentos e 

agentes do sistema prisional é diferenciado e muito disciplinado. Nesse sentido, tais 

observações poderão adequar-se ao que FOUCAULT (2002) aborda: 

“A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, 
corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em 
termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças 
(em termos políticos de obediência)” p. 119 
 

A rotina dos presos evangélicos durante o dia vem ao encontro da busca de uma 

atenuação de tensões e justificação pela situação vivida. Comumente os evangélicos atribuem 

a sua situação de preso, ou melhor, seus crimes, ao “mal ou, por vezes,  mais propriamente ao 

demônio”5. Tal passagem já fora descrita conforme ORO (1997): “os demônios são os 

causadores dos males e problemas de toda ordem que afetam as pessoas, os elementos 

perturbadores da "ordem natural" das coisas” 

A disciplina e a conseqüente distinção do indivíduo preso evangélico dos demais são 

representativas para o evangélico. Segundo os entrevistados após a conversão houve um 

retorno da família e amigos, manifestando-se em visitas, apoios financeiros, auxílio na 

                                              
4 CAMPOS, (2008) p. 13 
5 Grifo do autor 
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contratação de advogados e perspectiva de apoio após o cumprimento de suas respectivas 

penas. 

Considerando as manifestações dos entrevistados, pode-se dizer que a disciplina e a 

conseqüente distinção do indivíduo preso dos demais, são representativas. Conforme DIAS 

(2008): 

“Uma vez tendo se convertido ao Evangelho, o preso aparta-se 
da massa carcerária, deixa de fazer parte do mundo do crime – 
e daí as inúmeras atividades religiosas às quais deve se 
submeter e a proibição de atividades que escapam à religião. É 
exigido do convertido que uma outra identidade seja assumida. 
Identidade essa que em nada pode se aproximar daquela 
anteriormente possuída, designada no ambiente prisional como 
malandro.” p. 219 
 

Nesse sentido, no ambiente cheio de tensões e riscos de agressões ou mesmo de morte 

a situação do preso evangélico é mais confortável no sentido deste encontrar certa proteção e 

perdão de dívidas anteriores a sua conversão, porém, cumprindo uma série de requisitos para 

que seja aceito e reconhecido pelos demais como evangélico.  

 

Metodologia 
 

O trabalho após um estudo bibliográfico sobre o tema constituiu-se da observação do 

ambiente onde permanecem os presos, conversas com os mesmos e durante todo o período de 

observação foram estabelecidos contatos com diversos profissionais do ambiente prisional. 

Quais sejam, guardas, agentes penitenciários, equipe administrativa, psicólogos, assistentes 

sociais, trabalhadores, dentre outros, o que veio a contribuir para uma compreensão sobre a 

totalidade da Instituição. 

Durante o período de pesquisa que ocorreu de meados de 2008 até junho de 2009 

foram realizadas em torno de 30 visitas ao Presídio Central e efetuadas 21 entrevistas a 

detentos, sendo que destes 14 evangélicos6, 06 católicos e 1 detento sem religião. A proposta 

de se entrevistar detentos não evangélicos foi proposital no sentido de se tentar compreender 

como os não evangélicos enxergam os evangélicos dentro e fora da prisão. 

As entrevistas foram realizadas em um ambiente próprio para a ocasião, uma sala 

restrita onde o preso ficava a sós com o entrevistador para que se pudesse conduzir melhor a 

                                              
6 2 integrantes da Igreja Universal, 2 Show da Fé,  1 Deus é Amor, 1 Pentecostal Cristã, 5 Assembléia de Deus e 
03 que se dizem evangélicos que cultuam e freqüentam mais de uma igreja evangélica (geralmente a Show da Fé 
e a Universal) 
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conversa e não se oferecesse constrangimento. As entrevistas foram gravadas com prévia 

autorização do detento para que oportunamente houvesse a transcrição. 

As técnicas de observação e entrevista seguiram os preceitos de bibliografia 

específica, observando a necessidade do estabelecimento de uma empatia junto aos detentos e, 

também, com os diversos agentes envolvidos da casa prisional. Os primeiros contatos com a 

Instituição não foram muito fáceis, uma vez compreendida a situação tensa vivida dentro do 

Presídio Central no que diz respeito a segurança, superlotação, pressões sociais externas, etc.  

Tais limitadores se fizeram presentes, mas não impeditivos da realização dos 

trabalhos, haja vista a boa vontade da direção do Presídio Central, como também, a disposição 

dos presos em conceder as entrevistas.  

 

 
Resultados parciais  
 
 

A pesquisa empírica proporcionou um material importante para o estudo e análise da 
proposta da investigação científica iniciada em meados de 2008. O aprofundamento 
bibliográfico veio a oferecer uma base teórica conceitual que servirá de subsídio para a devida 
elucidação do problema pesquisado. 

Como resultado das 21 entrevistas iniciais, a visitação durante quase um ano ao 
ambiente prisional, observações e contatos diversos consegui uma percepção mais apurada 
sobre a realidade a ser avaliada.  

As entrevistas foram marcadas por muita emoção e expectativas dos presos, o que 
manifestaram no momento da entrevista. Essa expectativa foi gerada a partir do momento em 
que foi anunciado no Presídio que havia um estudante da PUC realizando um trabalho que se 
referia à confissão evangélica e que poderiam dar seu “testemunho de conversão7”. Esse 
testemunho se tornou importante à medida que possibilitou certa empatia entre entrevistado e 
entrevistador. 

Os trabalhos ainda estão em andamento em virtude de se buscar um número maior de 
entrevistas junto a presos da Penitenciária Estadual do Jacuí. Essas entrevistas devem vir a 
complementar o material já disponível e conduzir a uma melhor compreensão sobre o tema. 
 
Conclusão parcial 

A guisa de conclusão provisória chego aos seguintes entendimentos: 
 
1. A pressão psicológica, riscos de vida e precária condições de salubridade a que o 

detento é submetido são patentes, levando-o a buscar alternativas de atenuação dessa situação 
e, por vezes, se convertendo à religião evangélica que lhe oferece, em certa medida, guarida 
ante ameaças, atos de violência e melhora de sua situação espacial dentro do presídio, pois, 
geralmente os convertidos situam-se em ambientes separados dos demais, que é um pouco 
menos precário. No imaginário do converso em função de sua dedicação a religião lhe ocorre 
                                              
7 Grifo do autor 
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um alento espiritual e uma expectativa de atenção melhorada pela família e amigos durante o 
cumprimento da pena e após sua saída do sistema penitenciário; 

2. A ocorrência de uma catarse pelo indivíduo preso convertido e pelo grupo 
evangélico diante da atribuição de seus crimes ao mal, também foi verificada; e 

3. A subjetivação incorporada sobre a expressão de religiosidade é percebida diante 
das respostas oferecidas nas entrevistas. A definição identitária religiosa evangélica confere 
certo “status8” ao preso, porém, lhe imprime um inúmero de restrições e atribuições em sua 
vida enquanto detento. Esse modo comportamental lhe é exigido uma vez que o preso não 
possui outro ambiente a transitar em seu dia-a-dia, a não ser o interior da prisão, onde é 
observado por evangélicos e, também, não evangélicos. 
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___________.Porto Alegre,  6 de setembro de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  7 de março de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  7 de julho de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  10 de maio de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  11 de junho de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  11 de agosto de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  13 de julho de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  18 de novembro de 2001. 
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___________.Porto Alegre,  20 de fevereiro de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  20 de março de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  20 de maio de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  24 de junho de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  27 de outubro de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  29 de janeiro de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  29 de junho de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  31 de janeiro de 2001. 
 
___________.Porto Alegre,  2 de outubro de 2002. 
 
___________.Porto Alegre,  5 de maio de 2002. 
 
___________.Porto Alegre,  7 de março de 2002. 
 
___________.Porto Alegre,  13 de janeiro de 2002. 
 
___________.Porto Alegre,  13 de setembro de 2002. 
 
___________.Porto Alegre,  14 de setembro de 2002. 
 
___________.Porto Alegre,  5 de fevereiro de 2003. 
 
___________.Porto Alegre,  18 de maio de 2003. 
 
___________.Porto Alegre,  22 de fevereiro de 2003. 
 
___________.Porto Alegre,  23 de novembro de 2003. 
 
___________.Porto Alegre,  28 de janeiro de 2003. 
 
___________.Porto Alegre,  30 de março de 2003. 
 
___________.Porto Alegre,  26 de junho de 2004.   
 
___________.Porto Alegre,  4 de julho de 2004. 
 
___________.Porto Alegre,  5 de setembro de 2004. 
 
___________.Porto Alegre,  11 de agosto de 2004. 
 
___________.Porto Alegre,  12 de novembro de 2004. 
 
___________.Porto Alegre,  16 de agosto de 2004. 
 
___________.Porto Alegre,  17 de setembro de 2004. 
 
___________.Porto Alegre,  23 de janeiro de 2004. 
 
___________.Porto Alegre,  26 de setembro de 2004. 
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___________.Porto Alegre,  1 de fevereiro de 2005. 
 
___________.Porto Alegre,  2 de fevereiro de 2005. 
 
___________.Porto Alegre,  3 de janeiro de 2005. 
 
___________.Porto Alegre,  3 de fevereiro de 2005. 
 
___________.Porto Alegre,  6 de janeiro de 2005. 
 
___________.Porto Alegre,  8 de março de 2005. 
 
___________.Porto Alegre,  13 de janeiro de 2005. 
 
___________.Porto Alegre,  26 de maio de 2005. 
 
___________.Porto Alegre,  31 de março de 2005. 
 
___________.Porto Alegre,  31 de agosto de 2005. 
 
___________.Porto Alegre,  2 de junho de 2006. 
 
___________.Porto Alegre,  3 de junho de 2006. 
 
___________.Porto Alegre,  5 de março de 2006. 
 
___________.Porto Alegre,  17 de junho de 2006. 
 
___________.Porto Alegre,  17 de setembro de 2006.  
 
___________.Porto Alegre,  20 de agosto de 2006. 
 
___________.Porto Alegre,  28 de maio de 2006. 
 
___________.Porto Alegre,  31 de maio de 2006. 
 
___________.Porto Alegre,  4 de fevereiro de 2007. 
 
___________.Porto Alegre,  5 de janeiro de 2007. 
 
___________.Porto Alegre,  15 de junho de 2007. 
 
___________.Porto Alegre,  16 de setembro de 2007. 
 
___________.Porto Alegre,  22 de abril de 2007. 
 
___________.Porto Alegre,  24 de abril de 2007. 
 
___________.Porto Alegre,  28 de outubro de 2007. 
 
___________.Porto Alegre,  29 de outubro de 2007. 
 
___________.Porto Alegre,  2 de junho de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  3 de junho de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  3 de novembro de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  4 de junho de 2008. 
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___________.Porto Alegre,  5 de julho de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  5 de outubro de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  8 de junho de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  11 de novembro de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  16 de novembro de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  18 de dezembro de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  19 de junho de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  20 de dezembro de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  24 de fevereiro de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  26 de junho de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  28 de fevereiro de 2008. 
 
___________.Porto Alegre,  28 de março de 2008. 
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