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RESUMO 

O sistema penitenciário brasileiro está em crise há muito tempo e sem perspectivas de que 

este quadro mude. Superlotação, condições subumanas e alto índice de reincidência figuram 

entre vários de seus problemas. Em paralelo, vê-se o crescimento do movimento 

neopentecostal nos espaços públicos e também nas prisões. Diante de tal cenário, esta 

pesquisa fez uma investigação das representações sobre a religiosidade e suas implicações, 

presentes nos discursos de homens que cumprem pena em regime fechado numa penitenciária 

da cidade de Manaus, a partir da compreensão da teoria psicanalítica. O estudo foi realizado 

na Unidade Prisional Complexo Penitenciário Anísio Jobim - COMPAJ, localizado no Km 08 

da BR 174 (Manaus-Boa Vista). Participaram da pesquisa 03 (três) autores de delitos adultos, 

do sexo masculino, sentenciados e em regime de privação total de liberdade. Para a 

consecução dos objetivos do trabalho utilizou-se a História de Vida como instrumento de 

pesquisa, no qual se sugere que o participante faça uma narrativa a partir de marcos guardado 

na sua memória. A análise e discussão dos resultados consistiram em dois momentos: 

primeiro se fez uma interpretação de um dos cultos realizados na instituição em que se 

realizou a pesquisa, no qual o pesquisador teve a oportunidade de participar. O segundo 

instante é composto pelas análises das entrevistas com os sujeitos da pesquisa. Os resultados 

da pesquisa apontam para o argumento de que a leitura que o neopentecostalismo faz da 

relação do apenado com o divino é ineficaz quando se trata de ações que possam ser 

sustentadas no ambiente prisional a fim de promover a ressocialização dos apenados. A 

pesquisa também que sejam criados condições para que o apenado conte sua história e, a 

partir disso, tenha possibilidades de reinventá-la.  

 

Palavras-chave: religiosidade, conversão, significação, Psicanálise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The Brazilian prison system is in crisis long ago and no prospect that this situation will 

change. Overcrowding, inhumane conditions and high rate of recidivism among many of its 

problems. In parallel, one sees the growth of the Pentecostal movement in public spaces as 

well as in prisons. Given such a scenario, this research has made an investigation of 

representations of religiosity and their implications, in the speeches of men who were 

convicted under a closed prison of the city of Manaus, from the understanding of 

psychoanalytic theory. The study was conducted at the Penitentiary Prison Unit Anísio Jobim 

- COMPAJ, located at km 08 of BR 174 (Manaus - Boa Vista) 03 participated in the survey 

(three) authors of adult offenses, male, and sentenced under total deprivation of liberty. To 

achieve the objectives of the study used the Life History as a research tool, where it is 

suggested that the participant make a narrative out of landmarks stored in its memory. 

Analysis and discussion of results consisted of two phases: first made an interpretation of one 

of the services held at the institution where the research was conducted, in which the 

researcher had the opportunity to participate. The second moment is composed of the analyzes 

of the interviews with the research subjects. The survey results point to the argument that 

reading the neo-Pentecostalism is the relationship of the convict with the divine is ineffective 

and harmful when it comes to actions that can be sustained in the prison environment to 

promote the rehabilitation of inmates. The survey also that conditions are created for the 

convict tell your story, and from that, have opportunities to reinvent it. 

 

Keywords: religiosity, conversion, meaning, Psychoanalysis. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade conhece há tempos os graves problemas e crises do sistema prisional 

brasileiro, sendo constantemente informada pelos órgãos de imprensa sobre suas mais 

diversas mazelas. É sabido que o sistema penitenciário no Brasil está falido: precariedade, 

condições subumanas em que vivem os detentos, a insalubridade, superlotação, drogas, 

rebeliões etc. são palavras que sempre aparecem quando se fala a respeito das prisões do 

Brasil. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça e do Departamento Penitenciário 

Nacional, até o início de 2013, o Brasil tinha a terceira maior população carcerária do mundo 

(aproximadamente 500mil), ficando atrás somente dos EUA (2,3 milhões) e da China (1,7 

milhões).  

O sistema Penitenciário no Amazonas não passa por situação diferente. Na primeira 

edição do relatório “A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro”, 

divulgado durante o 4º Encontro Nacional do Sistema Prisional, em junho de 2013, os 

presídios amazonenses abrigavam, até esse período, 2.894 detentos a mais que a capacidade 

de 4.003 vagas permite. Além da superlotação, o Relatório aponta para diversos outros 

problemas graves, como falta de infraestrutura, alimentação, saúde e educação adequados e 

previstos por lei para a população carcerária. Além dos problemas descritos, a reincidência é 

um dos mais discutidos e preocupantes que aparece no cenário do sistema prisional brasileiro. 

 Sem dados consolidados a respeito da reincidência criminal no Brasil, estima-se que 

seu índice seja em torno de 70%. Até a conclusão desta pesquisa, estava sendo realizada uma 

pesquisa pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA com o objetivo de 

quantificar e consolidar o índice de reincidência no Brasil. 

Em outubro de 2013, segundo matéria publicada no site do jornal Acrítica, em visita a 

cidade de Manaus, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), ministro Joaquim Barbosa, disse que o Sistema Penitenciário do Amazonas 

precisa de medidas urgentes para melhorar. 

Até o ano de 2013, a cidade de Manaus possuía, segundo dados do site da Secretaria 

de Justiça do Amazonas, 08 (oito) unidades prisionais, sendo o Complexo Penitenciário 

Anísio Jobim, o único de regime fechado. Esse presídio tinha em torno de 900 internos até 
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meados de 2013. Sua capacidade é de, aproximadamente, 450 internos. Neste ano também, o 

Governo do Estado anunciou a construção de dois novos presídios. 

Dados do Censo 2010 confirmam o crescimento das religiões evangélicas e de seus 

adeptos no Brasil. Os dados mostram que em 1960 a população evangélica representava 4% 

da população. Em 2010, esse número sobe para 22,2%. As igrejas evangélicas, segundo 

Nunes (2006), costumam ser divididas em protestantes históricas (Luterana, Batista, 

Adventista etc.), em pentecostais (Assembleia de Deus, Deus é Amor etc.) e neopentecostais 

(Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo, entre outras). Para ver esse crescimento, 

basta olhar para os centros urbanos, os quais são preenchidos cada vez mais por igrejas dos 

mais variados e criativos nomes. Neto (2010) refere-se ao impacto que as igrejas 

neopentecostais e a crescente adesão de fieis e aponta as modificações que ela introduz no 

cristianismo: a Teologia da Prosperidade (o fiel tem direito a gozar de uma vida abençoada, 

de todas as maneiras), a Teologia do Domínio (pensa o Diabo como origem de todos os males 

e tendo de ser eliminado da Terra), assim como a maior flexibilidade de usos e costumes, 

propondo-se em confronto aberto com outras religiões e buscando maior participação na 

política e na mídia. 

Em ambientes penitenciários é cada vez maior a busca por religiões evangélicas por 

parte da população carcerária. O crescimento de adeptos a essas religiões nesses ambientes 

também é visível. Lobo (2005) aponta para a correspondência entre o crescimento apontado 

pelo IBGE e a presença de evangélicos nas prisões. A presença expressiva dos evangélicos 

nas prisões suscitou uma série de indagações a respeito do discurso religioso difundido e 

praticado no Complexo Penitenciário Anísio Jobim – COMPAJ / fechado. Até agosto de 

2012, segundo dados coletados pelo pesquisador, na condição de estagiário, na própria 

penitenciária, existiam 09 (nove) igrejas cadastradas, sendo 06 (seis) evangélicas 

neopentecostais, 02 (duas) evangélicas e 01 (uma) católica (Pastoral Carcerária). 

Em contextos carcerários, vários são os significados atribuídos à conversão religiosa. 

Dentre os mais frequentes, Quiroga (2006) e Scheliga (2004) destacam: oportunidade de 

singularização dos indivíduos que dela participam; atribuição ao “mal” pelos crimes e 

permanência no presídio, ou também uma “salvação” dos perigos existentes na própria 

instituição prisional. Porém, segundo Quiroga (2006) “não há como ignorar que elas operam 

com dimensões igualmente opressivas sobre aqueles indivíduos que foram por elas 
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convertidos.”, ou seja, as igrejas evangélicas operam sob lógica parecida ao sistema prisional, 

de forma a manter o sujeito “preso”, no sentido de fazer com que o mesmo não tenha um 

discurso próprio, desenvolvido a partir de um processo reflexivo e de uma escuta na qual o 

indivíduo (no caso, o apenado) é capaz de se tornar “portador de sua própria voz” e assim, 

abrir possibilidades para que ele se posicione de forma ética perante a sociedade e, 

principalmente, se responsabilize por sua vida. Sob essa ótica, assim como existe uma série de 

críticas a respeito de procedimentos ausentes de propostas recuperativas dos presídios, que 

não raras vezes, revolta e aguça a tendência para o crime, é possível indagar sobre a eficácia 

dos discursos religiosos praticados nas prisões enquanto promoção da inclusão e 

responsabilização pelo delito. 

Haveria algo para além da “cena” descrita acima? O que poderia estar sendo 

“escondido atrás da bíblia”? Na tentativa de ampliar os significados da religiosidade no 

ambiente prisional e mostrar o que está para além do “bem” e do “mal”, ou seja, uma “outra 

cena” (do inconsciente) optou-se pelo discurso psicanalítico, pois o mesmo irá  

[...] revelar a impossibilidade original do homem de distinguir o bem do mal. O 

amor e o ódio podem ser encontrados juntos na mesma pessoa. E explica como um 

abnegado membro da comunidade pode revelar-se um egoísta e como a exacerbação 

do sentimento de culpa pode levar ao crime. A descoberta das determinações 

inconscientes da ação humana abalou a relação do homem com o “Bem”. 

(ZEITOUNE, 2011, p. 119). 

Ou seja, através do discurso psicanalítico é possível falar sobre essa “dupla existência” 

que o indivíduo leva, na qual, ao mesmo tempo é um fim em si mesmo e membro de uma 

cadeia à qual está submetido se não contra a sua vontade, pelo menos sem a participação dela. 

A condução de atividades realizadas em instituições carcerárias deve ser pautada, 

principalmente, na responsabilização e ressocialização do indivíduo, promovendo o 

aparecimento do sujeito implicado no seu ato. Logo, é importante questionar o quanto que o 

discurso religioso construído a partir dessa dicotomia entre “Deus” e o “Diabo” está 

contribuindo para responsabilização do sujeito que cumpre pena em privação total de 

liberdade. 

 O desejo de investigar o tema surgiu a partir do engajamento do pesquisador num 

estágio realizado no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ). Nas triagens que 

faziam parte desse trabalho, verificou-se que grande parte dos entrevistados reincidentes 

declara terem se convertido a alguma religião evangélica após sua entrada na prisão. Outro 
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aspecto percebido foi o de que, os mesmos que se declaram evangélicos, também revelam um 

vínculo fragmentado, ou ausente, com a figura paterna e grande apego à figura materna. 

Comumente, os mesmos evangélicos atribuem a sua condição de cárcere e seus crimes ao 

“mal” ou ao “demônio”, sendo este o causador de todos os males que atingem as pessoas. 

Adicionado a isso, houve a percepção da participação ativa e frequente de grupos evangélicos 

ocupando o espaço penitenciário com a realização de cultos. 

O presente estudo teve como objetivo investigar as representações sobre a 

religiosidade e suas implicações, presentes nos discursos de homens que cumprem pena em 

regime fechado numa penitenciária da cidade de Manaus, a partir da compreensão da teoria 

psicanalítica. Dentro disso, tentou-se compreender as motivações manifestas do fenômeno do 

engajamento religioso que acontece após o encarceramento e sua correlação com aspectos da 

história de vida dos detentos junto à investigação do número de religiões tradicionais e seitas 

existentes, bem como o número de detentos participantes de seus rituais junto aos registros da 

penitenciária e também analisar o fenômeno da conversão religiosa no contexto penitenciário 

a partir do referencial psicanalítico. 

 O percurso metodológico escolhido para tratar a presente pesquisa é qualitativo, pois 

por ele é possível apresentar a psique como um sistema dinâmico e inseparável da cultura. 

Primeiramente, fez-se uma exposição geral das percepções do pesquisador a respeito do 

espaço utilizado para prática de cultos evangélicos, seguido da análise institucional e 

psicanalítica de um culto no qual o pesquisador participou. Logo após, parte-se para a análise 

das histórias de vida de três detentos a fim de explorar as representações e significados da 

religiosidade para os mesmos. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. O retorno a Freud 

Principalmente a partir das contribuições de Jacques-Marie Émile Lacan (1901-1981) 

a psicanálise renovou-se em seu corpus teórico e sua prática. Propondo-se a fazer um “retorno 

a Freud”, o psicanalista francês foi responsável por não limitar a psicanálise a quatro paredes, 

mas participar da reflexão crítica sobre o homem e seu tempo, sobre os acontecimentos 

sociais e as mudanças históricas, sobre as origens do conhecimento e a natureza do homem. 

A partir disso, compreende-se que a psicanálise não se limita ao discurso científico 

(ideal do saber absoluto) e religioso (doutrina ou um corpo de preceitos morais). Como 

afirmou Lacan, de uma análise deve advir um sujeito que se responsabilize pela singularidade 

do seu desejo. Indo mais além, o discurso psicanalítico é um dos que pode dialogar com as 

novas perspectivas e concepções a respeito das condutas criminosas, as quais eram vistas 

como anormais, pré-deterministas e reducionistas, e que hoje são compreendidas como 

produtos de intercâmbios sociedade-sujeito em que o cárcere tem oportunidade de se 

redescobrir não somente como cidadão de direitos e deveres, mas como sujeito do 

inconsciente. 

 

1.2. Édipo e função paterna 

Para a psicanálise, 

No seu processo de estruturação, o ser humano passa de objeto a sujeito quando 

vivencia o seu complexo de Édipo, na relação triangular fundamental ao psiquismo 

individual. Concomitante a essa experiência, o mesmo ser humano está sendo 

iniciado para se apossar de uma herança cultural que o incorpora, o integra e o 

legitima como mais um participante e construtor da história do homo sapiens 

sapiens. (MONTEIRO, 2000, p.01). 

Segundo Marty (2012) o complexo de Édipo é a pedra angular da teoria psicanalítica, 

na medida em que coloca em evidência a construção da criança relacionando-se com os pais 

para se singularizar. “O complexo de Édipo proporciona à criança suas coordenadas psíquica 

ao mesmo tempo em que descreve nela um modo particular de investimento libidinal e 

escolha de objeto” (MARTY, 2012, p. 185).  O Édipo é a experiência vivida por uma criança 

na qual tem de aprender a limitar seus impulsos e ajustá-los aos limites de seu corpo imaturo, 
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aos limites de sua consciência nascente, aos limites de seu medo e, finalmente, aos limites de 

uma lei tácita que lhe ordena que pare de tomar seus pais por objetos sexuais. 

O Dicionário de Psicanálise de Roudinesco e Plon (1998) define o complexo de Édipo 

como a representação inconsciente pela qual é exprimido o desejo amoroso da criança pelo 

sexo oposto e sua rivalidade para com o genitor de igual sexo. Ainda, o Édipo manifesta-se 

entre os 3 e 5 anos de idade. 

Freud faz alusão ao complexo de Édipo pela primeira vez, de acordo com Marty 

(2012) numa nota de 31 de maio de 1897. Mas é em sua obra A Interpretação dos Sonhos 

(1900) que ele irá evocar o papel dos pais no psiquismo dos filhos. Posteriormente em outras 

obras, Freud vai elaborando cada vez mais o complexo até chegar à ideia do mesmo enquanto 

um organizador capital da vida psíquica. 

Depois de Freud, com as contribuições de Lacan, o papel do pai aparece como central 

na formação da configuração edípica. Segundo Marty (2012) o que Freud nomeou de 

complexo explica a natureza das relações que unem filhos e pais numa estrutura em que há a 

intervenção de outra instância que interdita, sendo este o portador da lei. Ou como diz Nasio 

(2011) “a instância do Pai simbólico é, antes de mais nada, a referência à lei da proibição do 

incesto, a qual é, portanto, prevalente sobre todas as regras concretas que legalizam as 

relações e trocas entre sujeitos de uma mesma comunidade” (p. 14). 

Nessa estruturação, grosso modo, é a função paterna a responsável pela formação do 

indivíduo e de sua socialização através da assimilação das leis, dos valores, das religiões e de 

outras instituições que priorizam o coletivo.  

É importante dizer que, em psicanálise, “porque a dimensão do Pai simbólico 

transcende a contingencia do homem real não é, pois, necessário que haja um homem para 

que haja um pai” (DOR, 2011, p. 17). Logo, essa função refere-se não a um pai biológico, 

físico, masculino, mas a um pai da ordem simbólica, ou aquele que a mãe diz Peter (1997). A 

incompetência na transmissão feita através dessa função pode criar condições para que o 

sujeito não reconheça os limites e as interdições que levam, dentre as várias possibilidades, ao 

crime. Mas por quê? Aqui se faz necessário explanar, de maneira sucinta, como se formaliza 

essa função paterna. 
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1.3. Estruturação da função paterna, supereu e ideal do eu 

É a demarcação da função simbólica do pai que constitui a dinâmica que regula o 

curso da dialética edípica e junto a isso as consequências psíquicas que dela dependem. 

Num sentido mais geral, segundo Lacan apud Dor (2008), a função fundamental do 

Édipo aparece como coexistente à função paterna. Sua existência está para além de sua 

ocorrência em forma de ausências, carências e quaisquer outras formas de “inconsistências” 

paternas (p.78).  

No primeiro tempo do complexo de Édipo, para Dor (2008) o desejo da criança é 

assujeitado ao desejo da mãe (relação fusional). Com a oscilação dessa relação, há o 

surgimento do segundo momento edípico, no qual há a intrusão da dimensão paterna. Tal 

intrusão será vivida pela criança sob a forma de interdição e frustração quanto às satisfações 

pulsionais que tem com a mãe. Assim, a criança passa a ser conduzida a encontrar a lei do pai. 

“A criança é confrontada com esta lei na medida em que descobre que a própria mãe depende 

dela [...]” (DOR, 2008, p. 85). Ou seja, o pai precisa aparecer no discurso da mãe. A mãe que 

aceita essa lei e a enuncia, contribui igualmente para atribuir à função do pai um lugar 

simbólico aos olhos da criança. 

No que pode ser caracterizado como o terceiro momento do Édipo, seu tempo 

fundamental, ainda segundo as demarcações de Dor (2008; 2011) é marcado pela 

simbolização dessa lei paterna. Aqui, o pai passa a não ser mais visto como um rival pela 

mãe, mas como algo com o qual se identificar. Grosso modo, a criança pode então mobilizar 

seu desejo como desejo de sujeito (p. 90). 

Esse é o momento que Nasio (2007) caracteriza como a instituição do supereu 

O supereu é instituído graças a um gesto psíquico surpreendente: o menino 

abandona os pais como objetos sexuais e os mantém como objetos de identificação. 

Uma vez que não pode mais tê-los como objetos de seu desejo, apropria-se deles 

como objetos do seu eu; na impossibilidade de tê-los como parceiros sexuais, 

promete inconscientemente ser como eles – em suas ambições, fraquezas e ideais. 

(NASIO, 2007, p. 40). 

Logo, para este autor, o resultado da passagem da sexualidade à moral é o que a 

psicanálise designa de supereu e os sentimentos que os podem representar: pudor, senso de 

intimidade, vergonha e delicadeza moral. 
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Stähelin (2007) afirma que Freud, ao longo de suas obras, utilizou os conceitos de 

supereu e ideal do eu como equivalentes em algumas situações. Porém, Lacan trabalhou a 

diferença entre os dois termos.  

Segundo Raffaelli (2007) o ideal do eu aparece nas formulações freudianas nos 

remetendo à diferenciação entre o mundo e o eu, implicando numa renúncia à onipotência 

infantil, abrindo caminho para a projeção a novos ideais, calcados sobre os modelos parentais 

e os estereótipos sociais. 

Ao deixar passar as sistematizações de Lacan a respeito desse conceito, coloca-se uma 

citação do mesmo através do artigo de Raffaelli (2007): 

Chama-se ideal do eu alguma coisa que está para além de uma forma do eu, que é 

propriamente um ideal e que se aproxima mais da ideia, da forma. [...] Seria talvez 

preciso distinguir um desenvolvimento da pessoa e uma estruturação do eu, [...] 

porque é um eu que estrutura, mas num ser que se desenvolve. (Lacan, 1983, 159-

160 apud Raffaelli, 2007, p. 6,). 

Portanto, o eu fica subordinado perante duas instâncias reguladoras complementares: 

uma que determina o interdito (proibição) e outra que define as metas pessoais (ambição) a 

serem alcançadas. Assim, se por um lado infringir a lei do supereu acarreta culpa, por outro, a 

consecução dos objetivos projetados pelo ideal do eu gera exaltação. 

 Adiante, passa-se por algumas ideias freudianas a respeito da relação entre Deus e o 

pai e das religiões e, em seguida, é exposta a releitura desenvolvida por Lacan sobre tais 

relações. 

 

1.4. Deus para Freud 

As formulações a respeito das religiões e de Deus aparece em várias das obras de 

Sigmund Freud (1856-1939). Aqui, nos amparemos em um artigo redigido pelo psicanalista 

Marcio Peter de Souza Leite, no qual são apontadas as contribuições freudianas à 

compreensão da religião no decorrer dos ensaios de Freud. 

Em Atos obsessivos e práticas religiosas (1907) segundo Peter (1997), Freud faz a 

primeira conclusão a respeito da religião associando-a a obsessão: “Poderíamos nos arriscar a 

considerar a neurose como uma contra partida patológica da formação de uma religião, e a 
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descrever a neurose como uma religiosidade individual e a religião como uma neurose 

obsessiva universal”. (FREUD, 1907 apud PETER, 1997, p. 01). 

No texto Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância (1910) Freud faz uma 

conexão entre o complexo paternal e a crença em Deus. Aqui, de acordo com Peter (1997), a 

religiosidade está relacionada com a duradoura impotência e necessidade de amparo da 

criança ao se deparar com as grandes forças da vida, tentando negar isso por meio de tudo 

àquilo que a protegiam na infância. Neste momento, a religião serve como uma proteção 

contra a neurose, pois liberta do complexo paternal, do qual depende o sentimento de culpa. 

Como Peter (1997) aponta: para os seres humanos, Deus é a imagem do “pai”; “um retrato do 

pai”; ou Deus, para muitos, é realmente o pai. 

Em Totem e Tabu (1913) Freud faz uma reconstrução histórica de como a religião 

começou. Afirmava que, 

"[...] os homens viviam originalmente em hordas, todos sob o domínio de um único 

homem poderoso, violento e ciumento" que tinha direitos exclusivos sobre as 

mulheres do grupo. Nas mentes de seus filhos, o pai assassinado foi transformado no 

Deus individual de cada crente. Imediatamente após o assassinato, a imagem do pai 

foi reprimida. Ela retornou em uma transferência simbólica, como o animal totêmico 

e por fim, na criação de uma imagem paterna de Deus. (PETER, 1997, p. 01). 

Em suas últimas considerações a respeito da religião, Freud em O futuro de uma 

ilusão (1927) dá início na localização da religião no contexto da civilização na medida em que 

esta auxilia os humanos a diminuírem seus instintos referentes ao incesto e desejo de matar. 

Neste ensaio, Freud fala das contribuições da religião quanto à coerção dos instintos e, 

Ela tem seu próprio método particularmente eficaz de nos coibir. Ela nos destrói - de 

modo frio, cruel, implacável, conforme nos parece, e provavelmente por meio das 

mesmas coisas que nos dão satisfação. Foi precisamente por causa desses perigos 

com os quais a natureza nos ameaça que nos unimos e criamos a civilização [...] para 

nos defender da natureza." (PETER, 1997, p. 02). 

No momento que o monoteísmo se consolidou na cultura, houve uma renovação da 

relação com o pai, “Agora que Deus é uma única pessoa, as relações humanas com ele 

podiam recobrar a intimidade e a intensidade da relação da criança com seu pai”. (PETER, 

1997, p. 02). Desse modo, a ilusão religiosa promete um bom desfecho.
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*Termo utilizado por Jacques Lacan para designar um lugar simbólico – o significante, a lei, a linguagem, o 

inconsciente, ou, ainda, Deus – que determina o sujeito, ora de maneira externa a ele, ora de maneira intra-
subjetiva em relação com o desejo (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 558). 

1.5. Deus para Lacan 

Lacan, no Seminário As Psicoses, refere-se a um Deus que engana e outro que não 

engana, assimilando Deus ao Outro*. Nesse Outro a lei dos significantes funciona. A partir 

daí começam as concepções divergentes de Freud a respeito dessa temática. Para Lacan, Deus 

não seria nem uma sublimação nem uma idealização do pai. Através das religiões, Lacan teria 

invocado o Nome-do-pai, que representa a Lei. É este o Deus que interessa à psicanálise, ou 

seja, aquele que se mostra como Pai. 

A partir de agora, com as considerações feitas acima, pode-se formalizar a 

estruturação da função paterna, oriunda da releitura da questão do pai em Freud feita por 

Lacan. 

Como já dito no início deste trabalho, o Nome-do-pai, “termo criado por Jacques 

Lacan em 1953 e conceituado em 1956, designa o significante da função paterna” 

(ROUDINESCO e PLON, 1998, p. 541) e exerce uma função essencialmente simbólica: 

encarna a lei. Não é outra coisa senão o exercício de um nome que permite a entrada do 

sujeito no mundo simbólico para adquirir sua identidade. 

Inicialmente, há uma situação narcísica de completude entre mãe-criança. O Édipo, na 

concepção lacaniana, é o que articula Lei e o desejo, instaurando a falta, articulando o Nome-

do-pai e o desejo de incesto entre a mãe e a criança.  

Então, a função paterna é responsável por inserir o sujeito na cultura, pois o pai, neste 

caso, ocupa o lugar da Lei. “Lei é uma leitura do Simbólico, a lei na psicanálise de Freud é a 

proibição do incesto. É proibido tender ao incesto, desejo como descarga de estímulos; a 

interdição disso seria a postergação desta descarga.” (PETER, 1997, p. 02). Ou seja, trata-se 

aqui de uma lei simbólica que é operante e estruturante para cada um na qualidade de sujeito. 

 

1.6. Função paterna e delito 

Mesmo com a compreensão de que quando se fala em função paterna não se quer 

remeter exclusivamente à existência de algum pai encarnado, sabe-se também que nem todos 

são suscetíveis de desempenhar esse papel igualmente, pois “não podemos
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desconhecer que o simbólico permanece fundamentalmente assujeitado à instância da 

linguagem” (DOR, 2011, p. 13). 

O senso comum entende o crime como resultado da falha de um supereu frágil ou 

inexistente. Na verdade o conceito de supereu é importante na psicanálise quando aparece em 

sua face cruel, podendo levar o homem a ações como um crime. A atuação deste supereu, 

concordando com Stähelin (2007) quando cita Nasio (1997) desenvolve-se em três direções: 

“ele condena (proibição desmedida), ordena (exortação desmedida) e inibe (proteção 

desmedida)” (p.17). No caso do crime, trata-se daquele que ordena e leva o sujeito a agir ao 

contrário de dizer. 

 Logo, a concepção psicanalítica para o ato infracional passa a fazer sentido quando 

vimos os perfis das pessoas que fazem parte da população carcerária, que é formada, em sua 

maior parte, por sujeitos que possuem o vínculo familiar fragmentado com ausência ou 

carência do representante paterno, a quem normalmente, devido ao modelo familiar ocidental, 

seria atribuída a responsabilidade de exercer a função paterna. Com a falta do pai, “se não é 

mais necessário obedecer ao pai, porque então fazer o que o guarda sinaliza prestar atenção ao 

bilheteiro ou a quem quer que peça que se respeite uma regra?” (RISÈ, 2007, p. 78). 

 

1.7. Prisão e conversão 

Como já dito na introdução desta pesquisa, a conversão religiosa nos presídios é 

bastante expressiva e tema de muitos artigos científicos Scheliga (2004), Dias (2005), 

Quiroga (2006) dentre outros, articulam seus significados a questões mais objetivas e 

estratégicas, como possibilidade de “esconder-se atrás da bíblia” para não sofrer dos perigos 

existentes dentro da prisão. Mas o que pode ser “obsceno” (atrás da cena) no fenômeno da 

religiosidade nos presídios? É possível relacionar o crime, função paterna e conversão 

religiosa? 

Neste momento podemos voltar às indagações feitas no início deste trabalho a respeito 

dos motivos que levam uma quantidade cada vez maior de detentos que se convertem às 

religiões evangélicas, e passarmos a pensar, juntamente com a teoria psicanalítica, que tanto a 

violação da lei que levou o indivíduo para o ambiente carcerário, como sua conversão a um 

“Deus maior”, não são paradoxais. Pelo contrário, “no lugar do pai protetor da infância, o 
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homem adulto põe o Deus, Pai, Todo-Poderoso, a quem se deveria louvar e dar graças em 

todo o tempo” (CARVALHO apud DAVID, 2003, p.14). Com isso, busca-se por um pai que 

possibilite um ensinamento de leis e normas sociais. Esse “Deus-pai” é o propagado pelas 

religiões neopentecostais, na medida em que o contato com ele restaura a unidade da pessoa e 

funciona como uma proteção àquilo que pode se manifestar como uma má inclinação 

irresistível; é o que irá livrar do mal e é a quem o crente pode confessar para se livrar da 

responsabilidade pelo que fez. O perdão desresponsabiliza e isso pode ser uma vantagem para 

o fiel. Pode-se dizer que neopentecostalismo regula o comportamento e desimplica a pessoa 

de sua participação no que faz. No caso do presidiário, foi o “inimigo” o responsável pela 

prisão. 

Como se fala de um movimento religioso relativamente novo e crescente no cenário 

brasileiro passa-se agora a um esboço da presença desse movimento no Brasil e suas 

diferenciações das religiões cristãs tradicionais. 

 

1.8. A instituição prisional 

Para Goffman (2003) as prisões são definidas como instituições totais, pois são 

caracterizadas como um lugar de residência e trabalho de um grande numero de indivíduos 

em situação semelhante e separados da sociedade mais ampla por um período de tempo.   

Na tentativa de se pensar a instituição no campo da psicanálise, Kaes (1991) fala das 

instituições como aquelas que nos fornecem representações comuns e matrizes identificatórias 

e como aquilo que assegura nossas identidades e delineiam as pulsões. Ou seja, ao se pensar a 

instituição a partir da psicanálise, faz-nos necessário “admitir que a vida psíquica não está 

exclusivamente centrada num inconsciente pessoal [...] uma parte dele mesmo, que o mantém 

na sua própria identidade e que compõem o seu inconsciente, não lhe pertence [...]” (p. 23). 

Logo, parte desse inconsciente pertence às instituições sobre as quais nos apoiamos. 

É evidente o fracasso do sistema prisional, que anula ou “enforca” as subjetividades, 

levando à destruição dos sujeitos. Uma instituição que não se esforça em dispor de 

mecanismos de defesa que apoiem às defesas dos sujeitos não a fim de evitar sofrimento, mas 

que torna possível um caminho para a responsabilidade. Nesse sentido, o sistema prisional é 
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uma fábrica de sofrimento, na medida em é desarmônica com aquilo que promove 

(sofrimento, punição) e com sua razão de ser (ressocialização).  

 

1.9. A instituição neopentecostal 

Também nomeado como pentecostalismo autônomo, pentecostalismo místico, o 

neopentecostalismo é uma vertente do movimento evangélico que apareceu no Brasil em 

finais dos anos 70, fortalecendo-se nos idos de 1980. 

Segundo Carneiro e Rios (2007) sua especificidade encontra-se, principalmente, na 

liberação dos estereotipados usos e costumes que caracterizavam os crentes no Brasil, como: 

cabelos longos, saia abaixo do joelho, proibição de assistir televisão etc. É característico 

também uma exacerbação da guerra espiritual contra o Diabo e seus anjos decaídos e a 

pregação veemente da Teologia da Prosperidade, segundo a qual o fiel tem direito de usufruir 

de uma vida abençoada em todos os sentidos. 

Além das respostas aos problemas financeiros, os líderes neopentecostais afirmam 

solucionar, em nome de Jesus, todos os tipos de sofrimento, indo desde problemas com 

drogas, alcoolismo e violência dentro da família, passando pela cura de qualquer doença 

(física ou mental), exorcismo de opressões espirituais, encostos, até a resolução de questões 

tão cotidianas, como conflitos amorosos, mau olhado e inveja. Carneiro e Rios (2007). 
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2. METODOLOGIA 

2.1. Tipo de pesquisa 

A pesquisa fez uma abordagem qualitativa do fenômeno, a partir de uma compreensão 

psicanalítica do mesmo. Escolheu-se a pesquisa qualitativa, pois considera-se uma via 

essencial na construção de inteligibilidades no estudo de sistemas que não são diretamente 

acessíveis, tanto em sua forma de se organizarem, como nos processos que os caracterizam a 

qualquer observação, integrando novas dimensões do fenômeno estudado. Segundo Minayo 

(1994), “é neste tipo de abordagem que se aprofunda no mundo dos significados das ações e 

relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e 

estatísticas.” (p. 22).  

A teoria psicanalítica como método de interpretação de resultados foi escolhida pelo 

entendimento de que o objeto de investigação possui uma natureza complexa e, em grande 

parte, inconsciente. Tal interpretação, segundo Rey (2011) não esgota a complexidade e 

riqueza do objeto estudado a categorias estabelecidas a priori. Essa prática, ainda segundo o 

autor, é frequente na interpretação psicanalítica, o que motivou diversas críticas de estudiosos 

da psicanálise brasileiros de destaque, como Renato Mezán e Luiz Cláudio Figueredo. Mezán 

apud Rey (2011) afirma a respeito: 

Onde está então a universalidade do Complexo de Édipo e da Lei de deformação? 

Podemos perceber agora que afirmá-la a priori não se justifica: nessa forma geral e 

assertiva, tal afirmação tem valor como resumo de inumeráveis psicanálises, mas só 

pode ser psicanalíticamente mantida se for reinventada e redescoberta em cada caso. 

E só pode ser reinventada e redescoberta se não quiser fingir-se de científica e 

definitiva ilustração ad nauseam de um princípio estabelecido de uma vez por todas, 

decifração aparentemente objetiva, mas na verdade malandra, de um sentido que já 

se conhece antes de começar (1983, p.73, grifo do autor). 

Seguindo o percurso metodológico desenvolvido por Gonzáles Rey, a construção da 

informação desta pesquisa não contará somente com a coleta de dados, como realizados nas 

pesquisas tradicionais, mas “segue o curso progressivo e aberto de um processo de construção 

e interpretação que acompanha todos os momentos da pesquisa” (REY, 2010, p. 106). Neste 

sentido, o trabalho de campo torna-se diferente e também de grande importância em relação à 

coleta de dados. “A coleta de dados, como a palavra indica, é um momento de acúmulo de 

informação, à qual será atribuído um significado só posteriormente, na etapa de interpretação 

de resultados” (2010, p.97). 
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2.2. População 

A amostra contou com três participantes, constituída por internos do Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ). O tamanho do grupo é definido, como aborda Rey 

(2010) pelas exigências de informação referente ao modelo proposto que caracteriza a 

pesquisa. Logo, por se tratar de uma abordagem psicanalítica, cujo principal instrumento é a 

escuta, a singularidade é a via mais adequada na construção de conhecimento. Além disso, ela 

é capaz de construir valores de generalização. 

 

2.3. Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão da amostra foram de participantes que são reincidentes do 

sistema penitenciário e que se converteram a qualquer religião evangélica após o 

encarceramento, com faixa etária entre 25 e 35 anos, por ser a faixa que compreende a 

maioria da população carcerária nesta penitenciária. O grau de escolaridade compreendeu 

entre o Ensino Fundamental completo e Ensino Médio completo. Quanto ao tempo de 

permanência em regime fechado, optou-se por participantes que tenham cumprido, no 

mínimo, um ano em regime fechado. Para a escolha dos participantes, foi feita por 

amostragem por conveniência, por meio da exposição, em linhas gerais, do projeto e do perfil 

para participação, àqueles internos que frequentam os cultos evangélicos realizados nos 

pavilhões. Aqueles que assinarem o TCLE pós-informação participaram da pesquisa.  

 

2.4. Critérios de exclusão 

Os de exclusão consistiram na condição de o participante não ser alfabetizado, não 

estar dentro da faixa etária prevista, não ser reincidente, não ter se convertido a uma religião 

evangélica e não estar cumprindo pena em regime fechado a menos de um ano. Também foi 

excluído o participante que não poderia ter condições de responder à entrevista por algum 

comprometimento neurológico ou psiquiátrico.  
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2.5. Riscos 

Toda a pesquisa com seres humanos envolve riscos, mesmo que sejam mínimos. A 

exposição de sua história pode eliciar conteúdos emocionais que serão trabalhados pelos 

pesquisadores desta pesquisa no momento que ocorrer, tentando minimizar ao máximo 

qualquer dano.  

Quanto aos riscos previstos e não previstos, existiram os de exposição de informações 

pessoais como sexualidade, uso de drogas e relações familiares. No que diz respeito às formas 

de minimizá-los, o pesquisador e a orientadora desta pesquisa assumiram a responsabilidade 

de dar assistência integral às complicações e danos decorrentes de tais riscos. 

 

2.6. Benefícios 

Ao participar da pesquisa, o sujeito contribuiu na ampliação das compreensões a 

respeito das práticas religiosas nos presídios e também com o desenvolvimento das ciências 

no Amazonas e no Brasil. 

 

2.7. Local 

O local escolhido para coleta dos dados foi a sala de atendimento psicológico e 

psiquiátrico do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ), órgão ligado à Secretaria 

de Estado e Justiça, Direitos Humanos do Amazonas, por atender uma grande parcela da 

população carcerária do estado. Durante a realização da pesquisa abrigava em torno de 900 

detentos do sexo masculino. 

 

2.8. Procedimentos de coleta 

Primeiramente, foi solicitado o Termo de Anuência do Complexo Penitenciário Anísio 

Jobim, através do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em papel timbrado, com a 

assinatura e carimbo do Juiz responsável pela Vara Criminal, para que posteriormente fosse 

possível o acesso à Instituição e o desenvolvimento da pesquisa. A seguir foi submetida ao 
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Comitê de Ética em Pesquisa da ULBRA e somente após sua aprovação, a coleta de dados 

teve início. 

 Antes da coleta de dados propriamente dita, o pesquisador realizou, aproveitando de 

sua condição de estagiário na referida instituição, uma pesquisa preliminar, que teve como 

objetivos o estabelecimento vínculos com a população carcerária, por entender que isso, além 

de necessário para a produção de uma pesquisa qualitativa em psicologia com seres humanos, 

era imprescindível para que a troca de informações que se dará entre pesquisador e sujeitos 

condigam com uma possível realidade. Esse vínculo consistiu, basicamente, no 

estabelecimento de conversas com os representantes de cada pavilhão e da participação em 

um dos vários cultos realizados ali. Essa fase preliminar é analisada nos resultados. 

A partir disso, a pesquisa foi apresentada resumidamente para os participantes, na qual 

foi informado o objetivo do trabalho e a importância de sua participação, procurando manter 

um clima de respeito e esclarecimento mútuo.  

Utilizou-se a História de vida como instrumento de pesquisa, no qual se sugere que o 

participante faça uma narrativa a partir de marcos guardados na sua memória. Essa técnica 

permite ao pesquisador a compreensão de dados importantes a respeito do participante a partir 

dos acontecimentos e experiências relatadas, principalmente no que diz respeito às relações 

familiares, afetivas e as elaborações sobre a religiosidade, objeto de estudo desta pesquisa. 

 O participante que foi entrevistado recebeu, antes da abordagem, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para que este estivesse ciente e optasse por 

participar ou não da pesquisa.  

As entrevistas foram gravadas. Após a realização das mesmas, fizeram-se suas 

transcrições. Após a transcrição, as gravações foram destruídas. Aos pesquisadores coube, 

após a análise individual de cada transcrição, buscar as convergências ou invariantes, para que 

se fosse possível construir as categorias de análise. Também foram levadas em consideração 

as divergências, as singularidades, de modo a apreender o discurso em sua complexidade. 

“Na análise, o propósito é ir além do descrito, fazendo uma decomposição dos dados e 

buscando as relações entre as partes que foram decompostas.” (GOMES, 2007, p. 80) É nessa 

parte da pesquisa que se dá a exploração do conjunto de opiniões e representações sobre o 
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tema que está sendo investigado. Para isso, trabalhou-se com o Método de Interpretação de 

Sentidos que se estrutura a partir da concepção dialogada entre a hermenêutica e a dialética.  

A articulação entre esses dois termos pode ser útil para o método de interpretação, 

uma vez que, a partir dela, pode-se, ao mesmo tempo, caminhar no desvendamento do 

significado consensual daquilo que se propõe a interpretar e estabelecer “uma crítica acerca 

dos dissensos e das contradições dos significados e sobre as suas relações com o contexto.” 

(MINAYO apud GOMES, 2007, p. 99). 

 

2.9. Número de religiões tradicionais e número de detentos participantes 

Durante a pesquisa preliminar descrita no item 3.8, foi possível verificar um pouco das 

atividades que são realizadas pelas igrejas que frequentam o Complexo Penitenciário Anísio 

Jobim. A partir dessa experiência, foi possível a obtenção de alguns dados a respeito de como 

a dinâmica da vida religiosa nesse ambiente se estrutura. 

 É determinado um dia específico para cada igreja exercer suas atividades juntos a 

população carcerária. Tais atividades consistem basicamente em cultos nos moldes das igrejas 

neopentecostais.  

A seguir, listam-se a quantidade de internos evangélicos convertidos por pavilhão no 

início do ano de 2013, segundo dados informados pelos representantes dos mesmos. Ressalta-

se que esses números sofrem pequenas variações devido a progressões de regime ou a 

admissão de um interno após sua conversão. 
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PAVILHÃO 01 

ALA CELA NÚMERO 

1 9 18 

2 8 16 

2 9 17 

TOTAL   51 

 
  PAVILHÃO 02 

ALA CELA NÚMERO 

1 17 4 

1 18 4 

2 17 4 

2 18 4 

TOTAL   16 

 
  PAVILHÃO 03 

ALA CELA NÚMERO 

1 2 17 

1 8 14 

TOTAL   31 

 
  PAVILHÃO 05 

ALA CELA NÚMERO 

1 9 17 

2 7 16 

2 8 16 

TOTAL   49 

  

Tabela 1. Distribuição da população evangélica por pavilhão, ala e cela no Complexo Penitenciário Anísio 

Jobim- Regime Fechado. 

 

Na tabela 1, observa-se que o pavilhão 02 apresenta o menor número por ser o que 

possui o menor número de internos alojados devido ao seu espaço físico ser menor com 

relação aos outros. Esses números foram fornecidos pelos representantes evangélicos de cada 

pavilhão no dia 17 de janeiro de 2013, quando havia uma população carcerária total de 

aproximadamente 900 internos. 



20 

 

 

Quanto o número de igrejas que realizam trabalhos na instituição, temos os seguintes 

dados referentes ao ano de 2012 (tabela 2). 

NOME ORIENTAÇÃO 

Universal do Reino de Deus Evangélica neopentecostal 

Igreja Internacional da Graça de Deus Evangélica neopentecostal 

Mega reino Evangélica neopentecostal 

Assembleia de Deus Evangélica  

Apostólica do Avivamento Evangélica neopentecostal 

Comunidade Evangélica Apostólica de Jesus 

Cristo 
Evangélica neopentecostal 

Batista União Evangélica 

Pastoral Carcerária Católica 

Ministério Visão Mundial Evangélica neopentecostal 

 

Tabela 2. Relação de igrejas que realizaram atividades evangelizadoras no ano de 2012. 

 

 2.10. Breve biografia dos entrevistados 

A partir da realização das entrevistas, como parte da coleta de dados, redigiu-se uma 

pequena biografia de cada sujeito para que durante a análise de dados se pudesse possibilitar e 

facilitar a familiarização com as histórias a fim de compreender os resultados e discussões. 

 

 

2.10.1. Pedro 

A adolescência de Pedro começou aos nove anos de idade, quando descobriu o que era 

certo e o que era errado e experimentou o primeiro cigarro de maconha vendo as pessoas mais 

velhas fumando. Sua mãe era mãe e pai ao mesmo tempo. Devido ao vício da droga envolveu-

se com as coisas erradas. Brincava com as coisas de Deus. Desguiou-se do caminho do reto 

mostrado pela mãe porque uma “coisa” o “puxou”. Sempre fez as coisas pela metade, pois 

algo maligno o empatava.  Não se considera um bandido. Está preso porque foi desobediente 

a Deus e por haver um propósito em sua vida. Acha que preso está pagando pelos erros do 

passado. Deus é seu melhor amigo. Na cadeia aprendeu a dar valor às mínimas coisas. Diz 
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que é um novo Pedro, humilde, manso, compreensivo. Acredita que a justiça só melhora para 

as pessoas que têm grana. Acredita que para alguém mudar precisa querer. 

 

2.10.2. João 

No ano em que João nasceu seu pai morreu. Diz que não se jogou no mundo porque 

quis, mas por uma certa revolta por não ter o que queria. Devido influência de muita gente, foi 

se envolvendo com a maconha. A maior satisfação de sua vida foi ter comido um chocolate 

comprado com o dinheiro de seu trabalho. Mesmo com seu vício pela droga, nunca deixou de 

estudar e trabalhar. Completou o segundo grau e trabalhou em diversos lugares. Quer sair da 

cadeia restaurado com o trabalho que Deus fará em sua vida. Acha que tudo feito na vida dele 

foi devido a Deus. Sua maior revolta foi por não ter tido seus pais do seu lado. Acha que a 

igreja, dentro da cadeia, o faz enxergar. Pegou a conta de seu emprego por causa do vício. 

Não se enxerga como traficante. As coisas mudaram na sua vida quando aceitou Deus. 

Acredita que a caminhada não é fácil. Tinha tudo para ser feliz. O vício foi a pior desgraça na 

sua vida. A lei que rege a igreja é a lei da cadeia. Agradece a Deus por estar na cadeia, pois se 

não, estaria em uma sepultura. 

 

  

2.10.3. Tiago 

Tiago foi criado sem pai nem mãe. No mesmo ano que conheceu a mãe, ela morreu. 

Foi criado por tios. Passou por muitas judiações por morar na casa dos outros. Tinha uma tia 

que considerava uma mãe. Sempre temeu a Deus, mas nunca entregou sua vida a Ele. 

Apanhou por nunca coisa que não fez e isso foi se transformando em revolta. Aprendeu a 

fazer coisas erradas para sustentar a família. Crê que é um bom pai. Acredita que está na 

cadeia passando por uma preparação espiritual. Pede para que Deus o use cada vez mais e que 

saia uma nova pessoa transformada.  
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2.11. Categorias levantadas na análise das representações 

A partir das leituras do material coletado nas entrevistas, da detecção de expressão de 

conteúdos recorrentes nas três entrevistas e atentando-se para os objetivos propostos nesta 

pesquisa, estabeleceram-se as categorias e subcategorias que nortearão o processo de 

interpretação de seus conteúdos, conforme tabela abaixo: 

 

Categorias Subcategorias 

1. Representações das figuras parentais 

1.1 Composição familiar e a transgressão 

1.2 O papel de pai 

2. Os motivos da transgressão da lei 2.1 A adição de drogas 

3. A conversão e a relação com a figura 

divina 

3.1 A prisão como propósito divino 

3.2 A responsabilidade de divulgar a crença 

4. As perspectivas futuras 

4.1 A ambivalência de propósitos 

4.2 A responsabilidade divina na 

ressocialização 

 

Tabela 3. Categorias e subcategorias levantadas nas entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise e discussão dos resultados consistem em dois momentos: primeiro se faz 

uma interpretação de um dos cultos realizados na instituição em que se realizou a pesquisa, no 

qual o pesquisador teve a oportunidade de participar. No segundo instante, compõe-se as 

análises das entrevistas com os sujeitos da pesquisa. Nessa parte, as categorias e subcategorias 

são expostas e analisadas em diálogo com a teoria psicanalítica referida na fundamentação 

teórica, porém de forma mais pontual e aprofundada. A partir de trechos das falas dos 

entrevistados, foi feita a interpretação das mesmas a partir do referencial que compõe a base 

de estudo. A fim de manter sigilo sobre as identidades dos entrevistados, optou-se referi-los 

através de pseudônimos, emprestando os nomes de três apóstolos bíblicos. São eles: Pedro, 

João e Tiago. 

 

 

3.1. A pesquisa preliminar: a instituição neopentecostal na prisão 

Por se tratar de cultos não realizados em igrejas, templos etc. é importante que se 

tenha noções de como este se diferencia e se assemelha aos realizados tradicionalmente em 

lugares demarcados. 

Ao fazer semelhante movimento feito por Neto e Silva Junior (2010) no qual se versa 

uma análise brilhante do movimento neopentecostal e suas regras estruturantes, a partir da 

compreensão psicanalítica, propõem-se aqui uma breve análise dos cultos dessa religião no 

Complexo Penitenciário Anísio Jobim. 

Quanto ao espaço físico tradicional utilizado pelas igrejas neopentecostais, Neto e 

Silva Junior (2010) apontam para as diferenças entre essas e outras orientações religiosas: 

As paredes do templo religioso demarcam um lugar diferenciado do comum. Este se 

caracteriza por ser um lugar sagrado, a casa de Deus, demarcação que se dá 

literalmente pelas paredes que contornam os templos, desenhando seu espaço físico 

e arquitetura, delimitando um lugar distinto de todos os outros – basta lançarmos 

nosso olhar para as construções religiosas ao redor do mundo, como catedrais, 

mesquitas, capelas, entre outras. (NETO e SILVA JUNIOR, 2010, p.762). 

 Esses autores chamam atenção ao fato de que o movimento neopentecostal introduziu 

novas concepções a respeito desse espaço: “O local não é, em si, sagrado: este só se torna 

santificado com a reunião dos fiéis” (NETO; SILVA JUNIOR, 2010, p. 763). Essas igrejas 
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são abertas, muitas vezes, em locais considerados indistintos, como antigos bares, cinemas 

etc. Pode-se levar em consideração essa característica como um dos determinantes que fazem 

com que a presença da religião neopentecostal como grande maioria nos ambientes 

carcerários.  

Quanto ao espaço utilizado para os cultos no Anísio Jobim, algumas observações 

merecem destaque: o espaço físico utilizado por todas as igrejas é a área de convivência de 

cada pavilhão. Esse lugar é a área central dos pavilhões, onde os internos convivem a maior 

parte de seu tempo quando estão fora das celas. Além disso, o trânsito para qualquer lugar, 

partindo-se da cela, obrigatoriamente passa por essa área central. Durante a pesquisa 

preliminar, pôde-se observar a falta de opção para aqueles que desejam fazer outra coisa 

durante o tempo de duração dos cultos. Também, devido a proximidade dos lugares e a 

utilização de microfones e caixas de som, mesmo estando fora da área de convivência, os 

internos “participam” das manifestações.  

 Outro fator a ser destacado, e que é um dos mais conhecidos pelo público em geral, faz 

referência à importância dos pagamentos em dinheiro praticados por fieis para essas igrejas e 

a Deus. Tal pagamento, segundo os autores citados, estabelece a relação entre o crente e Deus. 

No culto analisado nesta pesquisa, não foi ouvido qualquer menção ao pagamento de dízimo 

ou alguma forma de pagamento financeiro. Não se tem dados suficientes para saber se esses 

pagamentos são realizados de uma outra forma. 

 Quanto ao culto, fazem-se cânticos evangélicos e leituras de passagens da bíblia. 

Comumente presente nas pregações proferidas pelo pastor, esta é marcada normalmente da 

conduta cristão e da expulsão do demônio (inimigo) que causou o mal, o que possibilita o 

alcance da graça divina e da operação do milagre. Essa característica pode ser vista nas 

seguintes falas da pastora: 

O Senhor não fez ninguém para o pecado, mas sim para a salvação (Pastora) 

Você pode pensar que você fez o delito por vontade própria, mas o “inimigo” trama 

contra a gente (...) se você está aqui, foi por permissão do Senhor (Pastora) 

Enquanto há tempo, volte-se para o Senhor. Mas pense que foi você que escolheu 

vir para cá, pois você era escravo do seu “adversário”, mas você pode ser escravo 

do Senhor. (Pastora) 

Nestes discursos, pode ser percebida outra característica comum no 

neopentecostalismo, que é a presença ativa do Diabo, traduzido aqui como “inimigo”. Isto, 
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conforme Neto e Silva Junior (2010) devido à ideia de que todos os tipos de males podem ter 

como origem as ações do “inimigo”. O passado criminoso dos internos, segundo a pastora, 

não é importante, pois eles estavam desviados dos caminhos do Senhor, e que esse passado 

deve ser esquecido. Percebe-se que a mensagem religiosa da pastora isenta os internos de 

qualquer responsabilidade pelas suas histórias passadas. 

A pastora também falou do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro e seus pacientes, 

que os mesmos foram tomado pelo “inimigo” e tiveram suas mentes dominadas. 

Quando a pessoa é tomada pelo “inimigo”, ou morre, ou vai para o hospício, por 

ter tido sua mente tomada (Pastora) 

Em determinado momento do culto, durante a pregação da pastora, a maioria dos 

internos foram para diante do altar e se ajoelharam, em posição de reverência, diante da 

pastora para receber a benção. Enquanto isso, outro pastor passa de um por um dos internos, 

tocando-os e orando para eles. O culto termina com as bênçãos aos internos. 

Percebe-se, através deste culto, que o discurso neopentecostal atua em duas faces: 

divina e demoníaca (contrários que sem complementam) como a origem e a saída dos 

problemas. Os detentos se diluem diante desse discurso, “que guarda dentro de si todo o poder 

sobre sua vida” (NETO; SILVA JUNIOR, 2010, p.13) seus desejos estão alienados no desejo 

desse Outro. Suas vidas e seus destinos são ressignificados e passam a depender da batalha 

entre Deus e o “inimigo”. 

Daqui pra frente, a pesquisa volta-se para a análise das entrevistas com os sujeitos da 

pesquisa. 

 

3.2. Representações das figuras parentais 

 Ao se falar de representação, há de se expor, de forma sucinta, o que tal conceito 

representa e como a psicanálise o entende. 

 Segundo Munhoz (2009) a palavra representação é utilizada por Freud desde seus 

estudos sobre afasias de 1891. Pode-se entendê-la como a maneira pela qual a pulsão se faz 

presente no aparelho psíquico. Assim, é através das representações que se torna possível ao 

homem pensar, significar e dar sentido e destino a muitas de suas experiências:  
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Os traços de domínio e a lembrança da experiência da satisfação sustentam-se 

mutuamente. A evocação de uma representação é portadora de certo prazer, de uma 

carga libidinal que reproduz, ainda que atenuada, uma parte da experiência da 

satisfação (MARTY, 2012, p. 42) 

 Assim, é a partir da representação que trabalha o ego. 

As relações entre filho e a mãe são para o primeiro uma fonte contínua de excitação e 

satisfação sexual, a qual se intensifica quanto mais a segunda lhe der provas de sentimentos 

que derivem de sua própria vida sexual: beijá-lo, niná-lo, considerá-lo substituto de um objeto 

sexual completo. 

 Dentre as possibilidades de interferências a que os seres humanos estão sujeitos, as 

funções materna e paterna se figuram estruturantes. Delas sobrevém o sujeito. Para o bem ou 

para o mal, nos discursos dos sujeitos desta pesquisa, essas figuras aparecem com bastante 

intensidade.  São referidas de forma positiva as mães e negativamente os pais.  

 Nesta pesquisa, não se entrará a fundo nos aspectos das teorias psicanalíticas que 

surgiram a respeito desta temática devida sua vastidão e por não dizerem diretamente aos 

objetivos desta pesquisa, mas se trará o essencial que perpassa por todas elas, principalmente 

a partir de Freud (1856-1939), Lacan (1901-1981) e Winnicott (1896–1971). 

 Segundo Borsa (2007) a formação do vínculo mãe-bebê é crucial no desenvolvimento 

e organização da vida psíquica, por possibilitar identificações que influenciarão no seu 

desenvolvimento posterior. 

  Diante da imensidade das produções de Sigmund Freud e das possibilidades de 

construção desta pesquisa acadêmica, optou-se por abrir mão de dar profundidade a seus 

conceitos, correndo o risco de deixar o leitor leigo “por fora” de alguns pontos que podem 

dificultar a interpretação das análises. Logo, pontuar-se-á um dos pilares da teoria freudiana, o 

qual permitirá concatenar o diálogo das outras leituras psicanalíticas que serão abordadas 

aqui. Trate-se do complexo de Édipo. 
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3.2.1. Composição familiar e a transgressão 

 Crucial e fundante de qualquer compreensão psicanalítica está o complexo de Édipo, 

que marca, 

[...] o apego da criança àquele dos pais que é do sexo oposto ao dela e sua 

hostilidade para com o do mesmo sexo. A resolução desse complexo é que irá 

conduzir a criança a encontrar sua identidade de homem ou de mulher. A maioria 

dos acontecimentos sobrevindos durante esses primeiros anos da vida é atingida pelo 

esquecimento [...] (NASIO, 1995, p. 39). 

Pelo fato dos entrevistados serem do sexo masculino, foi dado foco no que diz respeito 

ao Édipo masculino. Nela, de acordo com Nasio (1995) o menino, entre os três e cinco anos, 

inicia a manipulação de seu pênis, produzindo fantasias ligadas à figura materna. 

Posteriormente, 

[...] sob o efeito conjunto da ameaça de castração proferida pelo pai e da angústia 

provocada pela percepção do corpo feminino, privado de falo, o menino acaba 

renunciando a possuir o objeto-mãe. O afeto em torno do qual o Édipo masculino se 

organiza, culmina e chega ao desenlace é a angústia; a chamada angústia de 

castração, isto é, o medo de ser privado daquela parte do corpo que, nessa idade, o 

menino tem por objeto mais estimável: seu pênis, cuja fantasia tem o nome de 

“falo”. (NASIO, 1995, p. 41). 

Assim, pode-se dizer que o Édipo é caracterizado como “a passagem de um desejo 

selvagem para um desejo socializado, e a aceitação igualmente dolorosa de que nossos 

desejos jamais serão capazes de se satisfazer totalmente.” (NASIO, 2007, p. 12). Logo, a 

vivência desta fase é registrada no inconsciente da criança e permanece até o fim da vida 

como uma fantasia que determinará, não somente sua identidade sexual, mas também traços 

de sua personalidade, além de capacitá-la a manejar seus conflitos afetivos. 

Pedro, João e Tiago, diante da liberdade para contar suas histórias de vida, em 

momento algum fizeram referência às figuras paternas, nem a genitor do sexo masculino: 

Minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo. (Pedro) 

[...]nasci meu pai faleceu [...] só ficou minha mãe viva. Mãe que lutou muito [...] 

(João) 

uma pessoa que fui criado sem pai nem mãe (Tiago) 

Os discursos acima trazem a percepção da ausência do pai e a presença da mãe, que 

assume o seu lugar. A psicanálise, quando se refere às figuras materna e paterna, implica 
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muito mais que a existência de genitores. As figuras parentais, para funcionarem na dinâmica 

edipiana, são necessárias que a mãe e o pai se façam presentes para além de suas aparências 

de agentes da paternidade e maternidade. Não significa que o complexo de Édipo não tenha 

sido superado somente como a ausência da estrutura física “pai-filho-mãe”. Assim, dá-se 

prosseguimento a análise das falas dos entrevistados nessa pesquisa. 

De acordo com Nasio (2007) o que propicia o fim da crise edipiana é a angústia de 

castração. Tal angústia leva a criança a abrir mão de seu objeto de desejo, ou seja, da mãe, 

em detrimento de perder seu pênis (falo). Ao abandonar simbolicamente a mãe, passa ter a 

possibilidade de sujeitar-se a outros objetos, porém “legítimos e adaptados às suas 

possibilidades reais.” (NASIO, 2007, p. 37). 

 Após Sigmund Freud (1901-1905, 1909, 1910) Donald Wood Winnicott (2005) foi um 

dos primeiros psicanalistas a dar ênfase nas compreensões a respeito da relação entre mãe-

criança. Em sua obra Tudo Começa em Casa (2005) já se refere à Psicanálise quanto a sua 

importância em mostrar que a base da saúde mental não está ligada apenas a questões 

probabilísticas e/ou hereditárias, mas como algo que se estabelece principalmente durante a 

primeira infância, quando a mãe realiza sua tarefa de forma satisfatória, propiciando uma 

vivência em uma família que também se mostre satisfatória. Para este autor, é somente na 

presença de uma mãe suficientemente boa que a criança tem condições de entrar num 

processo de desenvolvimento de seu ego. Essa mãe deve ser dotada de uma sensibilidade 

característica que a possibilite sentir-se como se estivesse no lugar de seu filho(a). É nesta via 

que ela responde às suas demandas que são inicialmente corporais, e depois, necessidades do 

ego. 

 Na obra O Brincar e a Realidade (1975) Winnicott fala do papel vital desempenhado 

pelo ambiente que o bebê ainda não separou de si mesmo. Esse ambiente é representado 

principalmente pela mãe, que precisa envolver: o segurar, o manejar e a apresentação de 

objetos. A qualidade do amor materno – e não a quantidade – determinará, portanto, todas as 

relações do indivíduo quando ele se desligar da mãe. Assim, amor excessivo, ou seja, uma 

mãe “superprotetora” pode gerar dependência, insegurança e incapacidade na criança quando 

esta lidar com frustrações. Negligência e rejeição podem, ao contrário, gerar sérias angústias, 

necessidade exagerada de amor e sentimentos de agressividade, culpa ou depressão. 
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[...] dessa forma eu não obedecia ela... não respeitava ela não ouvia os conselhos 

que ela dava realmente que hoje se eu fosse tomar pra minha vida pessoal com 

certeza estaria num... lugar diferente... não estaria numa prisão em que hoje me 

encontro[...] (Pedro) 

 Diante da fala de Pedro é possível se perguntar por que sua mãe não se fazia ouvida 

por ele? Também, o que possivelmente leva Pedro a pensar que foi somente porque não 

escutou os conselhos de sua mãe, que o levou a transgredir a lei? 

 Seguindo os delineamentos de Nasio (2007) no que diz respeito ao Complexo de 

Édipo, este autor aponta para dois caminhos após a resolução deste “mito”: a formação do 

supereu e a confirmação de uma identidade sexual. O primeiro é responsável pelo abandono, 

por parte da criança, dos pais como objetos sexuais, possibilitando a manutenção dos mesmos, 

agora, como objetos de identificação. Assim,  

[...] na impossibilidade de tê-los como parceiros sexuais, promete inconscientemente 

ser como eles – em suas ambições, fraquezas e ideais. Sem poder possuí-los 

sexualmente, assimila a moral deles. É graças a essa incorporação que a criança 

integra os interditos parentais que doravante imporá a si mesma. O resultado dessa 

passagem da sexualidade à moral é o que designamos supereu e os sentimentos que 

o exprimem: pudor, senso de intimidade, vergonha e delicadeza moral. (NASIO, 

2007, p. 40, 41). 

  A formação desta instância simbólica, chamada supereu, pode ser formada durante a 

triangulação edipiana, no caso do filho viver só com a mãe? Sim, pois o que importa nesta 

fase é que a mãe seja apegada a um terceiro em sua relação com o filho. Isso significa dizer 

que, mesmo não tendo um parceiro amoroso, é necessário que ela se mostre interessada por 

outra coisa além do filho, que o único amor de sua vida não seja o pelo seu filho. É aí que se 

faz referência, em psicanálise, à figura paterna (que será tratada na análise de outra 

subcategoria). 

 Através dos discursos de Pedro, João e Tiago não foram possíveis detectar uma mãe 

capaz de simbolizar o falo que, nas configurações familiares ocidentais, é comumente 

investido na figura do genitor (este, ausente em suas histórias de vida). Seria possível a 

resolução do Édipo, neste caso, se suas mães fossem capazes de impor autoridade. Quando a 

mãe de Pedro não se faz ouvida por ele, e quando isso significa para Pedro, a sua desventura, 

pode-se pensar que aí, sua mãe não foi capaz de investir esta autoridade necessária para a 

resolução de sua crise edipiana. No próximo tópico de análise, traz-se um pouco das 

representações que os entrevistados fazem de suas figuras maternas. 
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  Dando-se continuidade às representações das figuras maternas de Pedro, João e Tiago, 

é possível interpretar as representações que os mesmos fazem de suas figuras maternas como 

aquelas que nunca os abandonam, mesmo diante da privação de suas liberdades devido os 

crimes que cometeram. Também é possível perceber a angústia que os mesmos sentem diante 

da possibilidade de corte na relação com as figuras maternas. 

misericórdia de Deus na vida dela e eu fico grato... ela não veio né na visita eu tava 

esperando e então eu soube essa notícia eu num tô triste não eu tô alegre porque a 

morte não teve o poder ainda de levar ela que é serva de Deus. (Pedro) 

Já tentei fazer isso e ela disse “é muito triste, eu não vou te abandonar, tu é meu 

filho”. Mãe é mãe, filho, e ela não abandona o filho. Eu tenho certeza que eu, eu 

quero que minha mãe, eu quero sair daqui[...]  eu sei que uma hora ela vai ter que 

deixar esse mundo, filho, mas eu quero que [...] porque eu tenho certeza que se ela 

morrer [...] e eu acredito em mim [...] (João) 

Fica evidente, a partir das referências expostas, a representação que os três sujeitos 

fazem das figuras maternas, ou seja, de uma figura mítica, análoga à fantasia edipiana. Os 

medos e angústias expostas por Pedro e João a respeito da mãe que não abandona podem 

representar justamente a não realização da metáfora do Nome-do-Pai no processo que 

possibilita o acesso ao simbólico na criança, ou seja, “o controle simbólico do objeto perdido” 

(DOR, 2008, p. 89). 

 Depois de passar a percorrer pelo território edípico, o qual, para a psicanálise, 

caracteriza as experiências da criança nas quais ela aprende a dar termos a seus impulsos, aos 

limites de uma consciência nascente, aos limites de seus medos e, por fim, “aos limites de 

uma Lei tácita que lhe ordena que pare de tomar seus pais por objetos sexuais.” (NASIO, 

2007, p. 12). É passando pelo Édipo que a criança aprende a viver em sociedade, 

transformando um desejo selvagem em um desejo socializado e passando a perceber que os 

desejos nunca serão capazes de serem satisfeitos totalmente Násio (2007). 

[...] A minha maior revolta foi porque eu não tive os meus pais do meu lado não tive 

minha mãe pra me orientar [...] eu tenho certeza se eu tivesse um pai uma família 

normal eu não taria hoje passando por essa situação que eu passo agora [...} mas 

eu não [...] eu nunca desisti. (João) 

[...] uma pessoa que fui criado sem pai nem mãe. (Tiago) 

 Na fala de João é possível verificar que ele atribui à falta de uma mãe e um pai para 

orientá-lo e que foi a ausência dos dois o que o trouxe a essa situação. João não passou pelo 

complexo de Édipo, ou o vivenciou de forma problemática. Não houve figuras parentais que 
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exercessem as funções materna e paterna em seu desenvolvimento, o que o levou a cometer 

um crime, ou seja, a infringir a lei. Tiago também não faz referência a figuras parentais. 

 Pois bem. Falou-se, logo acima, de uma “lei”. Mas que “lei” é essa referida pela 

psicanálise? É lei da proibição do incesto. Para acontecê-la, a função paterna é determinante!   

 Para a compreensão de como essa lei se estrutura na subjetividade, aborda-se agora 

alguns outros pontos referentes à problemática edipiana, principalmente fazendo-se referência 

às formulações de Jacques Lacan sobre a função paterna.  

Segundo a leitura de Nasio (2007) Lacan decompõe o processo edipiano segundo os 

diversos papéis que a criança faz o pai representar em suas fantasias edípicas. Na primeira 

fase do Édipo, o pai é uma abstração da lei que preserva o mundo do caos que teria surgido se 

houvesse consumação do incesto. Esse pai é chamado de pai simbólico. Aqui, o pai simboliza 

uma lei tácita, ainda ignorada pela criança. Na segunda parte do Édipo, o pai aparece como 

pai real, agente responsável por separar o desejo entre mão-filho ao “proibir a um de 

considerar o outro como objeto de seu desejo.” (NASIO, 2007, p. 122). É então, ainda 

segundo Nasio (2007) no terceiro tempo da fase edipiana, que a criança depara-se com um pai 

separador e frustrador, respeitando-o como todo-poderoso, com sentimentos ambíguos de 

amor e ódio por ele, ou seja, “odiando-o como rival e invejando-o como detentor do falo, isto 

é, como o único possuidor da mãe, de todas as mulheres e do poder.” (NASIO, 2007, p. 122). 

Esse pai representa o pai imaginário. É dele que a criança pedirá, sem ganho, o falo, pois o 

pai, naturalmente irá recusar dá-lo. É dessa recusa que haverá a identificação do filho com 

esse pai, pois a criança, na impossibilidade de ter o falo, passará a identificar-se com o seu 

detentor. É a passagem da criança por esses três pais que acarretará a formação do supereu do 

menino. O supereu é a instância que marca essa passagem, na qual a criança dessexualiza seus 

pais e passa a integrar a moral e os elementos da cultura.  

Importante abordar aqui sobre o conceito de supereu em psicanálise, pois muitos são 

os equívocos de entendimento a seu respeito com a popularização “Freud explica”. Um deles 

é o de que, por exemplo, o criminoso não tem supereu ou o tem de forma fragilizada. Não. O 

supereu ligado à criminalidade é caracterizado por um supereu “tirânico” e não é aquele a que 

Freud chama o herdeiro do complexo de Édipo (Stähelin, 2007), “mas o herdeiro de um 

trauma primitivo, de um esgarçamento traumático sofrido pelo ‘eu’ quando da rejeição de 
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uma fala simbólica” (p.22). O supereu nasce no ponto em que a função paterna de transmissão 

da lei simbólica fracassa. Logo, é esse o supereu que atua nas vidas de João, Pedro e Tiago.  

 

3.2.2. O papel de pai 

O desenvolvimento da dialética edipiana requer certamente a instância simbólica da 

função paterna sem, no entanto, exigir a presença de um pai real.  

Nos discursos de Pedro e Tiago vê-se a importância que os mesmos dão a seus papeis 

como pais em sua família: 

[...] ela vem [...] eu lembro que quando eu chegava ela dizia “papai” e saía 

correndo e me abraçava [...] era isso que me dava muita força depois de Deus 

entendeu? A minha filha chegava e me abraçava [...] e tinha o momento das horas 

que ela pedia pra mim ensinar ela no colégio [...] (Pedro) 

Hoje eu tenho minha família. Tenho quatro filho, tem filho meu que tem vinte anos, 

a outra minha filha vai fazer dezesseis anos. Graças a Deus eles não tão fazendo 

coisas erradas que eu fiz, porque eu sempre tentei educar e explicar pra eles que eu 

não tive pai, não tive mãe [...] (Tiago) 

A partir das considerações a respeito da função paterna e das falas de Pedro e Tiago a 

respeito de seus papeis como pais e diante da situação de encarceramento – e de todo o 

estigma social atribuído ao presidiário – que interpretações se podem extrair disso? 

O senso comum, influenciado pela mídia, estigmatiza o presidiário e toda a sua rede de 

relações, o que “recheia” os discursos comuns com sentidos que remetem à ideia de que, por 

exemplo, o filho de um presidiário irá também se tornar um criminoso, ou que um sujeito-

cárcere não tem condições de educar seus filhos ou cuidar de sua família. Logo, se poderia 

supor que esse “pai-preso” não seria capaz de ser o pai simbólico já discorrido aqui. Tiago 

expressa isso muito bem: 

eu creio que eu sou um bom pai, cê tá entendendo? [...] educar os meus filhos, tento 

sempre falar pra eles o que é o certo e o que é o errado, porque o errado dentro de 

casa era eu, não era eles. Então, sempre tive isso comigo. Será se uma mau árvore 

vai dar sempre maus frutos?(Tiago) 

Já se é possível, a partir das considerações exposta aqui, que a função paterna pode 

sim ser inscrita na dinâmica familiar de Pedro e Tiago, pois o crucial, na dinâmica edipiana, é 

que a mãe seja desejante de um terceiro, além do filho. Não se tem condições de averiguar o 

quanto as esposas de Pedro e Tiago os desejam só a partir de seus discursos. Mas diante de 
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mulheres-mães que visitam seus maridos, que enfrentam diversas barreiras, preconceitos... e 

que não negam de seus filhos o pai que tem, há aí algum desejo, que inconscientemente é 

sentido pela criança. 

 

3.3. Os motivos da transgressão da lei 

 Muitas são as explicações que apontam para os motivos que levam um sujeito a 

cometer um crime, desde problemas sociais, como exclusão socioeconômica, hereditariedade, 

genética etc. Neste trabalho, tenta-se dar conta do que pode estar por trás dessa cena 

(obscena), ou seja, que está por trás da cena e que diz respeito ao inconsciente. 

 Os motivos para a transgressão detectados nas histórias de vida referem-se, 

principalmente, a relação com as drogas.  

 

3.3.1. A adição de drogas 

 A droga é bastante sedutora por gerar efeitos que, a princípio, proporcionam a atuação 

das tensões, a desinibição ou a diminuição do sofrimento. Com seu uso cada vez mais 

frequente, a droga leva o sujeito para lugares onde o rompimento dos laços sociais é 

inevitável e o mal-estar se instala de forma devastadora, com o corpo sendo relegado a uma 

condição de silêncio absoluto e de comprometimento identificatório. O sujeito é apagado, seu 

discurso é desconexo e a possibilidade de metáfora inexiste. As drogas são o que “o que 

permite romper o casamento do corpo com o pequeno pipi” (LACAN, 1975 apud GASPARD, 

2007, p. 244). Ou seja, a partir das considerações já feitas a respeito da função fálica 

conforme a função paterna, a droga denuncia e impede a possibilidade dessa construção que 

permitirá ao sujeito responsabilizar-se frente ao gozo. Aqui, pode-se caminhar pelo discurso 

de Pedro para ilustrar essa situação: 

O cigarro de maconha eu comecei a fumar eu tinha nove anos de idade (Pedro) 

[...] tentado ser (...) uma boa pessoa né? Mas devido a decorrência da droga [...] do 

vício da droga (...) da maconha e o início da pasta base [...] (Pedro) 

 Na fala de Pedro é possível identificar a decorrência do uso de droga como fator 

impeditivo de ser uma boa pessoa. Pode-se traduzir isso, a partir das discussões e da história 
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de vida de Pedro, como uma “denuncia” do “casamento” celebrado no campo do Outro que 

conduz o sujeito ao contato com a função fálica. No caso de Pedro, seu discurso revela 

justamente as falhas identificatórias com suas figuras parentais, o que dificulta o 

desenvolvimento de sua alteridade. 

 João também fala de seu início, influências e sobre as consequências de sua entrada no 

mundo da drogadição: 

[...] A vender saco lá pela Manaus Moderna e (...) com certeza eu me influenciei 

com muita gente e nesse meio conhecimento eu conheci pessoas que (...) cheiravam 

cola fumavam maconha e eu fui devagarzinho (...) entendeu? (...) me envolvendo 

(...) fumei a primeira vez fumei a segunda e daí por diante tá [...] (João) 

Eu me sinto envergonhado porque eu não quis (...) por causa do que por causa do 

vício (...) o vício foi a pior desgraça da minha vida (...) acabou com minha vida 

acabou com tudo [...] (João) 

 Na cultura ocidental, é proibido o uso de drogas ilícitas. Levando-se em consideração 

a ausência de figuras paternas nas histórias de João e Pedro e, ainda mais, a ausência dessa 

função no discurso de suas mães, pode-se depreender que um dos fatores que os tornaram 

suscetíveis ao vício da droga, ou seja, à ligação com um objeto proibido e disponível na 

sociedade, foi a falha na dinâmica edipiana de suas relações. Neste caso, é pela via das drogas 

que João e Pedro se dirigem ao pai. Não é a toa que suas experiências com drogas começam 

ainda na adolescência, que significa, entre outras coisas, a passagem da família para o laço 

social. A droga, aqui, tem a função de restabelecer a figura do pai. 

 Posteriormente, João fala o seguinte: 

Durante eu acho que 25 anos ou mais eu fui escravo do meu vício. Praticamente eu 

trabalhei pra sustentar o meu vício [...] (João) 

João tinha um trabalho assalariado em uma instituição pública, mas durante mais de 

duas décadas, se inseriu no laço social do trabalho para poder sustentar o uso de drogas. Neste 

caso, o trabalho de João faz a função de estabelecer a relação objetal com a droga. 

A discussão acima revela a relação dos entrevistados com a drogadição como o 

preenchimento que a falta da metáfora paterna causa em suas histórias de vida. Falta esta que 

se relaciona também à forma inconsciente pelas quais os três entrevistados são seduzidos pelo 

discurso neopentecostal. 
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3.4. A conversão e a relação com a figura divina 

 Até agora, se discorreu, neste trabalho, os aportes teóricos principais da leitura 

psicanalítica que permite agora uma discussão, ainda sob essa teoria, a respeito da vida 

religiosa de Pedro, Tiago e João. O ritual religioso é repleto de significados simbólicos e, 

portanto, também são guiados por questões inconscientes. Nessa pesquisa, fazem-se recortes 

especificamente das religiões neopentecostais, pois são as que prevalecem nos ambientes 

carcerários, além de serem as que os entrevistados praticam. 

 

3.4.1. A prisão como propósito divino 

 Segundo Peter (2003) é a partir do ensaio Atos obsessivos e práticas religiosas que 

Freud faz as primeiras contribuições à problemática religiosa. Ainda segundo este autor, no 

texto freudiano Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância, aparece a conexão entre 

a figura paterna e a crença em Deus. Nesse caso, a religiosidade estaria ligada à impotência e 

necessidade de a criança se sentir amparada diante do confronto com a realidade, “se sente 

como se sentia na infância e tenta negar seu próprio desalento por meio das forças que 

protegiam sua infância” (PETTER, 2003, p. 01). É importante destacar aqui que não há a 

intenção de lançar mão de questionamentos quanto à fé do crente nem a qualquer prática 

religiosa. Trate-se, aqui, de interpretar a relação com o divino a partir da leitura psicanalítica. 

 O homem, segundo Neto e Silva Junior (2010) apud Laplanche (1992) está sempre a 

procura de elaborar uma espécie de roteiro de sua história, uma forma de traduzir sua 

realidade. Por ser este adulto sujeito ao inconsciente, é todo o tempo atravessado por sua 

infância, repleta de mensagens enigmáticas. É esse trabalho de tradução que fundará o 

psiquismo (inconsciente e consciente) possibilitando o contato permanente do mesmo com a 

cultura. Nessa ação de procurar e de traduzir a sua história, o homem pode se encontrar com 

as mensagens religiosas.  

Se eu tô preso aqui é porque eu fui desobediente primeiramente a Ele [...] porque 

ele usou pessoas muito pessoas pra mim falar olha meu filho isso aqui não é certo 

isso meu filho não vai ter levar a lugar nenhum entendeu? E hoje eu realmente eu 

reconheço isso [...] (Pedro) 

Deus ele me trouxe pra cá pra esse lugar pra me dar valor nas mínimas coisas que 

eu não dava antes [...] (Pedro) 
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Ele disse “[...] tenho coisa melhor pra ti [...] TU VAI ME ACEITAR E EU SOU 

DEUS” e desde então as coisas mudaram na minha vida. (João) 

[...] Então eu creio que Deus tinha uma promessa na minha vida, como eu falei pra 

você, eu não me via aceitar a palavra de Deus dentro da cadeia (Tiago) 

 Nos discursos dos três entrevistados é possível ver a importância da figura divina, sob 

a insígnia de religiões neopentecostais, na construção de sentidos para suas vidas. Para João, 

Pedro e Tiago foi esse encontro com Deus que permitiu traduzirem seus passados repletos de 

perdas, faltas e transgressões, cabendo a esse Deus a responsabilidade de eles estarem na 

situação presente, além de ser Ele quem irá proporcionar a liberdade e uma vida melhor. Foi 

por força do Pai que eles estão nesse lugar e é ele quem os tirará dali. Sua sorte e destino 

dependem da batalha espiritual entre as forças do bem e do mal, como ilustram João e Tiago 

nestas passagens:  

Sim! Não foi fácil não, não está sendo fácil e nem é fácil, porque a caminhada com 

Deus ela é [...] teu inimigo ele tá toda hora [...] o teu inimigo, o teu melhor amigo 

[...] é aquele que tá lá dentro da cela contigo. (João) 

Pra mim aqui dentro tá sendo uma preparação, tá entendendo, espiritualmente pra 

mim [...] (Tiago) 

 A partir dessa nova relação com Deus, João e Tiago se amparam, pois frente a esse 

Outro (Deus) seus mundos e suas histórias são significadas, pois as adversidades e as 

felicidades são causadas por esse agente externo, capaz de permitir novas traduções aos seus 

enigmas. 

 Neto e Silva Junior (2010) fazem uma comparação interessante entre o processo de 

cura na psicanálise e os cultos neopentecostais, na medida em que, por meio de ambos, busca-

se significados para a vida e alívio de sofrimentos. Porém, enquanto que na psicanálise o 

sujeito tem a possibilidade de ser autor de sua própria história e que escreva seu próprio 

roteiro de vida, a situação terapêutica neopentecostal baseia-se 

[...] no recalcamento, no cerceamento da pulsão e no oferecimento de recursos mito-

simbólicos ao eu – por meio de narrativas bíblicas, por exemplo – que oferecem 

significantes, respostas ao sujeito [...] (LAPLANCHE, 2003 apud NETO; SILVA 

JUNIOR, 2010, p. 771) 

A próxima fala de Tiago pode ilustrar essa situação: 

Graças a Deus eu hoje tô numa paz, dentro da minha vida. Deus me tirou muitas 

coisas de dentro de mim, principalmente a malícia. Há lascívias que vinham de 

madrugada, os espíritos sujos, pela masturbação. Os pensamento sujo, maldito, 

você tá aqui dentro, mas tá pensando só coisas ruim, coisa errada lá fora. (Tiago) 
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Ou seja, o discurso neopentecostal assimilado por João, Pedro e Tiago não permite 

com que os mesmos se “autor-izem” pelas suas histórias, dificultando a possibilidade de 

responsabilização de seus atos e da inserção deles na cultura (são marginais, pois estão as 

margens da sociedade, da cultura). 

É possível também fazer uma aproximação entre a relação estabelecida pelos 

entrevistados, com Deus e suas dinâmicas edipianas. 

Como se viu anteriormente, as relações edipianas de Pedro, Tiago e João são marcadas 

pela ausência de figuras paternas e idealizações da figura materna e fixação identificatória 

com essas. Os cultos religiosos, nos moldes do neopentecostalismo, que oferecem respostas e 

significados bíblicos às vidas dos fieis, podem ser comparados à relação originária entre mãe-

filho, na medida em que é nela que “se daria a vivência não angustiante, através dos atos de 

amor que a mãe dirige ao filho, desde os cuidados autoconservativos – apaziguando sua fome, 

seu frio ou calor – [...]” (NETO; SILVA JUNIOR, 2010, p. 775). Logo, pode-se explicar a 

busca dos presos pela conversão e prática nessas religiões, além da presença cada vez mais 

crescente dessas nos ambientes carcerários. No caso dos entrevistados nessa pesquisa, é por 

meio dessa relação com Deus que ao mesmo tempo, eles elaboram a figura do pai (ausente em 

seus passados) e encobrem a manutenção da relação originária edípica. Convertidos ao 

discurso neopentecostal, a irresponsabilidade diante de seus atos vai se transformar numa 

responsabilidade de divulgarem a palavra de Deus, ou falando em metáforas, de propagar a 

irresponsabilidade.  

 

3.4.2. A responsabilidade de divulgar a fé 

 Nesta subcategoria, retomam-se algumas discussões já levantadas anteriormente a 

respeito das figuras identificatórias materna e paterna, além de sua importância na dinâmica 

edipiana, na medida em que é por meio dela que, ao sujeito, vai dando-se condições de 

registrar sua subjetividade na cultura e construir um projeto de vida, a partir dessas 

identificações. 

 Pedro e Tiago falam de suas responsabilidades de divulgar a fé dentro e fora da prisão 

para o próximo, assim como fazem os pastores das igrejas evangélicas as quais eles cultuam: 
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Porque aqui é a única coisa que eu posso fazer pelo meu próximo é conversar é 

aconselhar tentar levantar a autoestima dele tentar ver o sorriso no seu rosto mudar 

o seu semblante e orar pela vida dele orar e jejuar pra que ele venha a ser uma 

pessoa do bem também aqui há pessoas do mal mas também há pessoas do bem 

pessoas que querem uma oportunidade pra cuidar [...] (Pedro) 

[...] sempre contar esse testemunho nesse presídio. (Tiago) 

 Aqui, é possível perceber essa responsabilidade de olhar e orar pelo próximo, assim 

como a transmissão do testemunho, à figura do pastor, que exerce papel similar enquanto 

figura religiosa. Pode-se evidenciar, justamente, o movimento de identificação que Pedro e 

Tiago fazem ao líder religioso referido, como Freud (1921) apud Neto e Silva Junior (2010) 

fala que o líder religioso ocupa o lugar do ideal de eu. Ou seja, o ideal do eu, que poderia 

surgir a partir da dinâmica edipiana, com a entrada da função paterna, mas que mal 

estruturada nas histórias de vida dos entrevistados, aparece, nas identificações com o pastor, 

como eu ideal, referente ao desejo da mãe, não metaforizado pela castração, por intermédio da 

função paterna Netto (2002). Essa identificação, em sua forma idealizada, atuará impondo 

exigências ao ego, vestido de um imperativo. Vai ser esse eu ideal que dirá ao ego: “tem que 

fazer isso”, “você tem que ser assim”, “você precisa ser melhor” (NETTO, 2002, p.1). 

 

 

3.5. As perspectivas futuras 

A capacidade de construir um projeto de vida e de perspectivas futuras por parte do 

sujeito está vinculada à resolução do complexo de Édipo. Por qual maneira, de acordo com a 

psicanalise freudiana, a paixão edípica do menino pela mãe se resolve? É preciso que ele, o 

menino, abra mão de seu amor pela mãe, através da dos interditos do pai, ou daquele investido 

pela função paterna. É pelo temor à castração simbólica que o menininho faz esse movimento. 

“Em sua fantasia inconsciente, o menino passa a imaginar que o pai possa vir a castrá-lo, 

como punição pelos seus desejos incestuosos e parricidas” (PELLEGRINO, 1984, p. 1). A 

partir disso, a trama edipiana passa a se articular também com o complexo de castração, sendo 

este, segundo Pellegrino (1984) decisivo para a resolução do conflito mítico. Aqui, o menino 

com medo da castração, inicia o processo pelo qual acaba por se identificar com a lei do pai, 

ou da cultura. A partir disso, em torno do desenvolvimento psíquico da criança, ocorrerá a 
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assimilação das regras sociais, dos comportamentos e valores que compõem os ideais de 

determinada cultura. 

 

3.5.1. A ambivalência de propósitos 

Como já discutido, a função paterna é aquela que vai marcar uma interdição na relação 

incestuosa mãe-menino. É esse processo que marca o acesso ao simbólico pela criança, o que 

dará o ordenamento necessário para que ela oriente-se no mundo e tenha desejos próprios, 

ideais a serem alcançados. Ao ser capaz de renunciar o poder que a relação de completude 

com sua mamãe traziam, o sujeito reconhece sua incompletude, dando condição para sua 

entrada na neurose (normalidade). O fracasso da função paterna dificultará esse 

reconhecimento de falta e minará as condições de buscar e criar o que lhe falta (projeto de 

vida). 

O que aparece nas histórias de vida de Pedro, Tiago e João é a falha na constituição do 

ideal do eu. Tal instância é responsável pela “ancoragem simbólica” do sistema do eu. E é 

justamente essa falha que pode dar lugar para a formação de um supereu feroz.  

sempre parei pela metade porque há algo maligno assim que empatava entendeu? 

(Pedro) 

Pedro parece ilustrar a presença fantasmática deste supereu “maligno” que o impede 

de seguir adiante. Assim como não é possível conceber o Deus cristão sem seu par antitético, 

o Diabo, também o sujeito sem superego não é sujeito. Porém, 

O superego é o inimigo do homem, bem como seu amigo. Não é exagero dizer que a 

vida psíquica do homem é essencialmente feita de esforços obstinados, seja para 

escapar à dominação do superego, seja para suportá-la. (JONES, Ernest apud 

NÁSIO, 1997, p. 129 apud STÄHELIN, 2007, p.13) 

 Logo, com a assombração do superego tirânico e a falha na construção do ideal do eu 

via função paterna na história de vida dos três sujeitos, acompanha-se também uma 

ambivalência de propósitos no que diz respeito ao que farão ao sair da prisão, 

Ainda tem um ano pra mim passar aqui dentro. Eu peço muito a Deus todos os dias 

que quando eu sair daqui que eu saia uma nova pessoa transformada, porque não é 

a primeira vez que eu tô passando pelo presídio. Pra mim tomar uma decisão na 

minha vida que eu cansei, eu não aguento puxar mais cadeia. Quando eu sair daqui 

eu quer tocar minha vida pra frente, compartilhar do lado da família, dos filhos 

(Tiago) 
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Tiago também mostra seu receio de sair da cadeia e não ter se transformado numa 

nova pessoa. Novamente, a ambivalência de propósitos e a condição de apenados apontam 

para a forma como o pai simbólico se inscreve em suas histórias e dá vazão para as “vozes do 

supereu”, não enquanto aquilo que normaliza as pulsões e internaliza a moral e bons 

costumes, mas como um “inimigo”, como uma força “maligna” que os empurra para atos 

criminosos e para o sentimento de culpa, o qual será representado pela relação com o divino 

neopentecostal. 

 

3.5.2. A responsabilidade divina na reinserção 

Na busca pela autoria de sua história, o homem pode ter encontros com as mensagens 

religiosas e seus dogmas. As religiões podem ser vistas, então, como aquilo sobre o qual essa 

história gira em torno, as traduções, significações, os sentidos de tudo que compõem a história 

partem dessas mensagens. Ou seja, “na revelação religiosa, o outro das origens é reeditado na 

figura de Deus, sedutor e enigmático, a partir do qual as mensagens religiosas promovem 

traduções que permitem um re-ordenamento da vida do fiel” (LAPLANCHE, 2001, apud 

NETO; SILVA JUNIOR, 2010, p. 760). 

Na psicanálise, o sujeito passa a escrever (responsabilizar) sua própria história quando 

é atingido pela impotência diante da interdição da relação de completude com a mãe 

promovida pelo pai. A partir daí a criança abre-se para novas possibilidades e potencialidades 

de simbolizar (escrever sua história) o seu real (falta originária) e a realidade. A sedução 

neopentecostal surge na medida em que ela des-responsabiliza o sujeito pela sua história. 

Como fala João, 

Daqui eu vou sair, filho, mas eu quero sair daqui restaurado. Quero que Deus 

trabalhe em mim. E ele tem trabalhado todos os dias. Assim como eu peço a minha 

libertação espiritual eu peço para todos aqui nessa cadeia. Assim como eu peço que 

Ele olhe pela minha família e não deixe nada acontecer de mal comigo (João) 

E hoje eu tô na presença de Deus dentro de uma cadeia. Pra mim eu tô numa 

lapidação. Deus tá me lapidando. (Tiago) 

Aqui, Tiago e Pedro mostram o que há de especial em sua relação com Deus: a 

restauração da situação originária, ou seja, da completude com a mãe. Pode-se fazer uma 

analogia do pai encontrado na religião com o pai que falhou nas suas histórias: ambos 

reconduzem o sujeito à situação edipiana, como Pedro também é capaz de ilustrar, 
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é nessa pessoa que eu deposito toda a minha confiança.. todos os dias.. pra quem eu 

choro.. pra quem eu me humilho.. pra quem eu converso.. pra quem eu conto todos 

os meus problemas.. pra quem quando eu tô sentindo uma dor de cabeça eu chego 

com ele e papaizinho do céu por favor tira essa dor de cabeça de mim porque eu 

não aguento (Pedro) 

 Se não houve lugar onde ancorar a lei, a interdição e a falta em si mesmo e no outro, 

por meio da nova relação com Deus, essas dimensões tornam-se aparentemente possíveis. Há 

um “simulacro” de função paterna. A religião neopentecostal corresponde às demandas dos 

três entrevistados que, junto à maioria dos outros apenados, buscam curas, milagres, alívio 

para dores físicas ou desarranjos emocionais, fechamentos para o desamparo, ou seja, tudo 

aquilo que, situando o pensamento na psicanálise, torna possível um ego singular, ou seja, 

funciona como um “pai”. O encontro entre o preso e Deus vela o encontro infantil-adulto, o 

que permite a reinscrição de sua própria história e a encontrar alívio para o desamparo, 

Quando me chamaram pra se converter, pra ser evangélico, eu fui. Parece assim 

que uma coisa me empurrou, eu não fui, uma coisa foi “VAI! VAI! TU VAI!” eu fui. 

Mas a partir daí (...) começou assim parece que uma batalha espiritual dentro de 

mim, entre Satanás e o meu espírito. (João) 

Entretanto, ao passo que fornece novas versões, o discurso neopentecostal, como 

aponta Neto e Silva Junior (2010), aprisiona o fiel em suas traduções, impedindo que ele 

busque outras traduções ou, ainda, impede que alguns elementos sejam traduzidos de fato, 

cerceando o sexual por meio do recalcamento. Neste sentido, é como se a religião funcionasse 

paradoxalmente como o supereu e o ideal do eu. 

O discurso neopentecostal é aquele que aparece para Pedro, Tiago e João como capaz 

de dar nome para aquilo que só pôde ser “dito” através do ato (crime). É por meio dele que os 

três, ao submeterem-se à vontade de Deus e a obedecer aos mandos religiosos inquestionáveis 

e passíveis de punição divina, voltam a repetir, na cena do inconsciente, a impossibilidade de 

uma adaptação social ética. Percebe-se que o discurso neopentecostal presente nesta análise 

opera de forma similar ao discurso penitenciário: punitivo, humilhante, opressor etc., ou seja, 

um discurso que exclui qualquer implicação subjetiva por parte dos sujeitos entrevistados. No 

próprio relato de suas histórias de vida, é possível verificar, em meio ao discurso cheio de 

arrependimentos, mágoas e tristezas, que eles não falam de seus crimes e nem de seus 

“papais”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Crime e religião são assuntos polêmicos e complexos que produzem querelas nas 

pesquisas científicas e na boca do povo. Neste sentido ambos se assemelham à Psicanálise e 

seu “Freud explica”. 

A Psicanálise sofreu diversas transformações a partir de seu “pai”. Extrapolando o 

setting terapêutico e seus neuróticos, ela passa a dar contribuições valiosas sobre os grupos, as 

instituições, as produções culturais... Enfim, a existência do inconsciente freudiano hoje é 

“consciente” no entendimento do sujeito-homem. Foi acompanhando este movimento que esta 

pesquisa se propôs a analisar as práticas religiosas e suas representações para sujeitos que 

vivem, ou melhor, sobrevivem em uma penitenciária de regime fechado. 

Não é de hoje que o sistema penitenciário brasileiro vive em crise. Seres humanos são 

trancafiados e tratados, quase literalmente, como animais. Os aparelhos governamentais, 

funcionando como legítimos “superegos” recalcam as possibilidades de subjetivação das 

massas carcerárias. E a psicanálise ensina que, para tudo que é recalcado, há o seu retorno 

(não é a toa que o índice de reincidência prisional é alarmante). Logo, semelhante às 

instâncias do aparelho psíquico, as prisões representam o “inconsciente” social. Dessa forma, 

assim como uma análise tem como tarefa tornar “consciente” os conteúdos reprimidos, é 

necessário que se fale (associe) sobre as prisões.  

O engajamento religioso nas prisões é um fenômeno crescente. Vestido sob o véu do 

neopentecostalismo, as religiões tomam conta dos espações penitenciários. As pesquisas 

encontradas durante a construção desta iniciação científica apontam para a possibilidade de o 

“irmão-cárcere” conseguir se esconder atrás da bíblia. Isso significa, a olhos nus, conseguir 

ter uma vida melhor, com menos perseguições e opressões por parte de seus pares e os que 

são responsáveis pela manutenção da prisão (diretor, corpo técnico, agentes penitenciários, 

etc.). Porém, ao pesquisar as representações religiosas ancorado na psicanálise, percebeu-se 

que existem outros aspectos que torna possível a presença e o fortalecimento do discurso 

neopentecostal praticado nessa instituição. 

Através do relato das histórias de vida de três presidiários, esta pesquisa investigou 

esses possíveis outros significados do posicionamento religioso na prisão. Por meio da teoria 

psicanalítica, este estudo compreende que tal fenômeno está intimamente relacionado, assim 
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como o próprio crime, às formas como figuram as relações familiares dos sujeitos 

entrevistados, especialmente no que diz respeito às relações com pai e mãe. E quando se faz 

referência ao que acontece no metiê da família também se fala, indiretamente, de questões 

outras que extrapolam os laços que se formam nesse lugar tão íntimo, como a desigualdade 

social e econômica, os quais contribuem para que o sujeito rompa com o laço social, ou 

também busque auxílio numa religião. 

O complexo de Édipo vivido pelos sujeitos da pesquisa é marcado pela falta de pai. 

Devido essa falta, suas mães também acabam sendo “insuficientes”. Esse pai, em psicanálise, 

não se refere, necessariamente, a uma figura paterna de carne e osso, mas sim a um 

significante no qual a criança, em sua relação “nirvânica” com a mãe, perceba que essa última 

também investe carinho e atenção a um Outro (do campo da linguagem). É esse movimento 

que permitirá, futuramente, que a criança se aliene na linguagem e construa sua singularidade, 

depois de ter se identificado sexualmente e moralmente àqueles que funcionaram como pai e 

como mãe. 

A pesquisa deu conta de mostrar que a falha nas identificações materna e fraterna, 

principalmente devido a falha da inscrição daquele significante capaz de mostrar a falta para o 

sujeito, precarizam as possibilidades do mesmo idealizar um projeto de vida e desenvolver-se 

de uma forma saudável. Não havendo um ideal de eu com a insuficiência das funções 

parentais, o indivíduo é “mandado” para lugares obscuros, como drogas e criminalidade, que 

torna possível, na cena do inconsciente, que o homem alivie-se da angústia e desamparo 

sentido em tenra idade. 

Outro caminho sedutor e perigoso que o presidiário pode encontrar e que a pesquisa 

revela é o neopentecostalismo. Desamparado frente aos imperativos opressores do social e da 

cadeia, o sujeito é encantado por um discurso que tira a responsabilidade que cada um tem de 

sua história e a transfere para as forças de Deus e do Diabo. Com a possibilidade da salvação, 

resolução de problemas e alívio da culpa, o apenado passa a obedecer a esse outro Outro, 

agora vestido de Deus. Porém, na cena do inconsciente, o sujeito continua a ser “marionete” 

do supereu herdado de seu Édipo, que promete o restabelecimento da perfeição narcísica de 

quando da infância. 



44 

 

 

A pesquisa aponta para o argumento de que a leitura que o neopentecostalismo faz da 

relação do home com o divino é ineficaz e prejudicial quando se trata de ações que possam ser 

sustentadas no ambiente prisional a fim de promover a ressocialização dos apenados. 

Se a disseminação desse discurso religioso tem tido tanto êxito isto se deve, dentre 

outras coisas, às falhas estruturais do sistema penitenciário brasileiro em prover recursos e 

possibilidades para sua população inventar novas formas de subjetivação que alcance a tão 

falada ressocialização. E a psicanálise tem muito a contribuir na elaboração dessas formas, 

pois ela, mais do que tudo, fala que todos nós já cometemos pelo menos um “crime” na vida: 

“desejar e matar nossos pais”. 

Apontar caminhos em psicanálise é problemático, pois ela aposta mais em suscitar 

dúvidas e questionamentos, ao invés de mostrar direções. Mas deixando de lado por um 

instante esse ponto, acredita-se que o sistema penitenciário carece principalmente de 

dispositivos que possam levar o sujeito a reinventar sua vida a partir do conhecimento de sua 

própria história. Proporcionar condições para que o apenado verbalize seu passado difícil 

pode ser um caminho possível para a ressocialização. 
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ANEXO A 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

FACULDADE DE PSICOLOGIA 

CURSO DE PSICOLOGIA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “A conversão religiosa, sua presença e significações 

para detentos de uma penitenciária de regime fechado: um estudo psicanalítico” que tem como principal objetivo 

investigar as representações sobre a religiosidade e suas implicações, presente nos discursos de homens que 

cumprem pena em regime fechado numa penitenciária da cidade de Manaus, a partir da compreensão da teoria 

psicanalítica. 

Para conseguirmos isto, marcaremos encontros individuais, momento em que você fará o relato de sua 

história de vida pessoal. Prevemos um ou dois encontros de sessenta minutos. A sua história será gravada, depois 

transcrita e analisada, porém o seu nome será mantido em segredo. Você terá o direito de interromper as 

entrevistas a qualquer momento, além de ter acesso aos resultados das pesquisas e análises, após a sua conclusão, 

se este for o seu desejo. Após a transcrição a gravação será destruída.  

As entrevistas serão realizadas numa sala nas dependências da instituição, não havendo necessidade que 

você realize qualquer deslocamento, tenha gastos financeiros. Não haverá qualquer forma de pagamento pela 

participação na pesquisa e não serão realizadas atividades que não tenham sido informadas neste documento. 

Toda a pesquisa com seres humanos envolve riscos, mesmo que sejam mínimos. A exposição de sua 

história pode eliciar conteúdos emocionais que serão trabalhados pelos  pesquisadores desta pesquisa no 

momento que ocorrer, tentando minimizar ao máximo qualquer dano. Se você aceitar participar, estará 

contribuindo na ampliação das compreensões a respeito das práticas religiosas nos presídios. 

Para obter outros esclarecimentos sobre os procedimentos da pesquisa a pesquisadora Doutora Raquel 

Almeida de Castro estará à disposição no endereço: Faculdade de Psicologia da UFAM, Avenida General 

Rodrigo Otávio, 3000 - Coroado II – Mini-Campus da Universidade Federal do Amazonas, pelo telefone (92) 

3305-4550, ou pelo e-mail  raquel.acastro@uol.com.br, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/UFAM, na Rua Teresina, 495, Adrianópolis, Manaus-AM, telefone (92) 3305-5130, e-mails 

cep@ufam.edu.br e cep.ufam@gmail.com. 

 

Consentimento Pós-Informação 

 

Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o que 

o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo 

em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é 

emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de 

nós. 

 

 

________________________________________________               ____/_____/_____         

Assinatura do Participante                                                                              Data 

 

 

 

________________________________________________ 

Raquel Almeida de Castro 
Orientadora 

 

 

________________________________________________ 

Bruno Rudar Teixeira Vasconcelos 
 Pesquisador 
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ANEXO B 

 
 

 

Termo de Anuência  

 

 

 

          Autorizamos os pesquisadores do curso de Psicologia da UFAM, Profª. Dra. Raquel 

Almeida de Castro e Bruno Rudar Teixeira Vasconcelos, Rua A 21, nº 217, Conj. Ajuricaba, a 

realizar a pesquisa intitulada “A conversão religiosa, sua presença e significados para detentos 

de uma penitenciária de regime fechado: um estudo psicanalítico” com vista a investigar as 

representações sobre a religiosidade e suas implicações, presentes nos discursos de homens 

que cumprem pena em regime fechado numa penitenciária da cidade de Manaus, a partir da 

compreensão da teoria psicanalítica. A pesquisa será realizada no Complexo Penitenciário 

Anísio Jobim – Masculino, seguindo princípios metodológicos e éticos apropriados. 

 

 

 

George Hamilton Lins Barroso 

Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

 

 


