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SENHOR CIDADÃO 

 

Muito bem, senhor cidadão, eu creio que o senhor já me rotulou. 

Acredito que me enquadro perfeitamente na categoria na qual o senhor me colocou. Eu 

sou estereotipado, padronizado, marcado, corporativista e, sempre, bitolado. 

Infelizmente, a recíproca é verdadeira. Eu não vou, porém, rotulá-lo. 

Mas, desde que nascem, seus filhos ouvem que eu sou o bicho-papão, e depois o senhor 

fica chocado quando eles se identificam com meu inimigo tradicional, o criminoso. O 

senhor me acusa de contemporizar com os criminosos, até que eu apanhe um de seus 

filhos em alguma falta. 

O senhor é capaz de gastar uma hora para almoçar e interrompe seu serviço para tomar 

café diversas vezes no dia, mas me considera um vagabundo se paro para tomar uma só 

xícara. O senhor se orgulha de seu refinamento, mas nem pisca quando interrompe 

minhas refeições com seus problemas. 

O senhor fica bravo quando alguém o fecha no trânsito, mas quando o flagro fazendo a 

mesma coisa, eu o estou perseguindo. O senhor, que conhece todo o código de trânsito, 

quase nunca porta os documentos obrigatórios. 

O senhor acha que é um abuso se me vê dirigindo em alta velocidade para atender uma 

ocorrência, mas sobe pelas paredes se eu demoro dez segundos para atender um 

chamado seu. 

O senhor acha que é parte do meu trabalho se alguém me fere, mas diz que é truculência 

policial, se devolvo uma agressão. 

O senhor nem cogita em dizer a seu dentista como arrancar um dente ou a seu médico 

como extirpar seu apêndice, mas está sempre me ensinando como aplicar a lei. 

O senhor quer que eu o livre dos que metem o nariz na sua vida, mas não quer que 

ninguém saiba disso. 

O senhor brada que é preciso fazer alguma coisa para combater o crime, mas fica 

furioso se é envolvido no processo. 

O senhor não vê utilidade na minha profissão, mas certamente ela se tornará valiosa, se 

eu trocar um pneu furado do carro de sua esposa, ou conduzir seu menino no banco de 

trás do carro- patrulha, ou talvez salve a vida de seu filho, ou trabalhe muitas horas além 

de meu turno procurando sua filha que desapareceu. 

Assim, senhor cidadão, o senhor pode se indignar, proferir impropérios e se enfurecer 

pela maneira pela qual executo meu trabalho, dizendo toda a sorte de palavrões 

possível, mas nunca se esqueça de que a sua propriedade, a sua família e até a sua vida 

dependem de mim e de meus colegas. 

Sim, senhor cidadão, eu sou um policial. 

 

(Autoria atribuída a Mitchell Brown, patrulheiro da Polícia 

Estadual de Virgínia, EUA, que morreu em serviço dois 

meses depois de escrever
1
). 

 

                                                           
1 In GRAEFF, Beatriz P. O policial militar em tempos de mudança: ethos, conflitos e solidariedades na 

Policia Militar do Estado de São Paulo. Mestrado em Antropologia Social, Universidade de Brasília, 

2006. 



RESUMO 

 

ANDERY, Maria Carolina R. Emancipação e submissão por meio da religião? 

Histórias de vida no Presídio da Polícia Militar “Romão Gomes”. Dissertação de 

Mestrado, PUC-SP, 2012. 

 

Em tempos em que a violência é cada vez maior nos centros urbanos e a Polícia Militar, 

instituição agenciadora da violência pelo Estado, está cada vez mais em pauta, seja por 

sua violência, pela violência sofrida através dos ataques de facções criminosas ou por 

discussões sobre seu funcionamento e surgimento, é importante notar e questionar a 

existência de um presídio próprio para seus integrantes. No Estado de São Paulo, local 

em que foi realizada a pesquisa, há grandes discussões, com muitas pesquisas realizadas 

para criticar a existência dessa instituição e suas consequências numa sociedade 

individualista. Com o advento da modernidade, as relações estão mais fluidas, tem-se o 

pluralismo e com ele a crise de sentido, momento em que novas respostas são 

procuradas, mesmo que em velhas instituições como a religião. Da mesma forma que a 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, a religião é questionada como instituição, 

presenciamos essa questão, principalmente por meio do sincretismo, respostas a 

situações sociais relacionada à religiosidade e ao processo sociocultural. No Presídio da 

Polícia Militar “Romão Gomes”, o sincretismo é evidente uma vez que existem muitas 

manifestações religiosas e muitos internos frequentam mais de um culto, não 

necessariamente da mesma religião. Por essa possibilidade e pelo fato de a religião fazer 

parte da política de identidade deste local, o objetivo da pesquisa foi compreender o 

sentido dado à religião por diversos internos. A partir das discussões teóricas, 

participação nos cultos e narrativas de histórias de vida dos internos entrevistados, foi 

possível perceber que há metamorfose e possibilidade de emancipação, que não ocorre 

automaticamente, mas no processo de criação de sentido e submissão à religião, como 

percebido. 

 

Palavras-chave: Policia Militar; Presídio da Polícia Militar “Romão Gomes”, 

Identidade; Religião; Emancipação. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ANDERY, Maria Carolina R. Emancipation and Submission by religion? Life 

stories at the “Romão Gomes” Military Police Prison. Masters Dissertation, PUC-

SP, 2012. 

 

In times where violence is increasing in the big urban centers and the Police (in São 

Paulo's State there are two police organizations, the Polícia Militar and the Poíicia 

Civil, in this dissertation will be discussed the administrative police that is the Polícia 

Militar), Brazilian violence restraining state institution, is being recurrently questioned, 

be it due to its violence, the violence suffered by the attacks of gangs or due to 

discussions about its operation and appearance, it is important to note and query the 

existence of a prison intended for its members. In the State of São Paulo, where the 

research was performed, there are many controversies, criticizing mainly the existence 

of this institution and its consequences on such an individualist society. By the advent 

of modernity, the relations are more fluid, there is the pluralism, and following, 

meaning crisis at which new responses are sought even in old institutions such as 

religion. Just as São Paulo State’s Police (Polícia Militar), religion is questioned as an 

institution and we witness this mainly through syncretism, responses to social situations 

regarding religiosity and socio-cultural processes. At the “Romão Gomes” Military 

Police Prison, syncretism is evident once there are many religious manifestations and 

many inmates attend various cults which are not necessarily from the same religion. 

Due to this possibility and due to the fact that religion is part of the identity policy of 

the place, this research’s objective was to comprehend the importance and sense given 

to religion by many inmates. From theoretical discussions, participation in cults and 

narratives of the inmate’s life stories, it was revealed that there is metamorphosis and 

emancipation possibilities, which do not occur automatically, but in the process of sense 

creation and submission to religion. 

 

Key words: Military Police, “Romão Gomes” Military Police Prison, Identity, Religion, 

Emancipation. 
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Introdução 

 

Vivemos sob a égide de um Estado Neoliberal, Máximo para o Capital 

(ANDRADE, 2003), que faz existir uma crise estrutural na sociedade – impunidade, 

violência, descrença institucional, barbárie, entre outros-, pois impede políticas 

efetivamente emancipatórias, apenas admitindo algumas políticas compensatórias. Isso 

faz com que os indivíduos não consigam responder a todas as mudanças da melhor 

forma, pois não conseguem dar sentido a tudo que ocorre em seu dia a dia, necessitando 

buscar novas transformações identitárias, como forma de ressignificar o que acontece na 

busca pela emancipação. Situação característica das sociedades modernas que vivem 

num constante estado de antecipação, “cada descoberta nova faz surgir outras tantas 

questões que demandam esforço redobrado de conhecimento, é verdade, na economia, 

onde o aumento de bens produzidos e de meios de produção faz continuamente 

surgirem novas necessidades, etc.” (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 38-39; ANDERY, 

2008).  

 Pensar instituições, como a Polícia Militar e a Religião, faz-se interessante e 

instigante, uma vez que envolvem assuntos bastante discutidos por todos. Podemos 

dizer que a polícia tem vivido uma crise de identidade, pois é criada para proteger a 

sociedade e, atualmente, muitos policiais estão envolvidos em diversas situações 

criminosas, seja por participação efetiva no crime, seja por cooperar para que ele 

aconteça o que causa desconforto, desconfiança e medo nos cidadãos comuns. Colabora 

com essa crise o fato de lutarem por direitos, como aumento de salário, por meio de 

greves de legalidade discutível e serem tratados com alguns privilégios diferentes dos 

outros e, no momento da punição, não aceitar essa condição.   

Esse aumento da violência e possível crise de identidade podem dizer respeito à 

crise de sentido encontrada na modernidade, pois se têm uma pluralidade de situações e 

ofertas disponíveis diariamente acompanhadas de diversas relações com o mundo, mas a 

sustentação das relações é frágil. Os indivíduos estão cada vez mais isolados, buscando 

respostas particulares e fazendo parte de grupos que respondam rapidamente ao que 

procuram, apesar de alguns sentirem-se bem com a pluralidade da modernidade: “a 

maioria sente-se insegura num mundo confuso e cheio de possibilidades de 

interpretações e, como alguns desses (indivíduos que suportam a exigência) também 
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estão comprometidos com diferentes possibilidades de vida, sentem-se perdidos”. 

(BERGER, LUCKMANN, 2005:54, parênteses meus) 

 Há em nosso Estado (São Paulo) um presídio que recebe somente policiais 

militares que cometeram crime, desde a prisão preventiva até o cumprimento de pena. O 

mesmo tem um modo de funcionamento diferenciado: todos os que lá estão trabalham, 

recebem, realmente, os tratamentos decretados por lei, como psicológico, assistência 

jurídica e social, médico, entre outros. Há também uma característica comum, que é 

receber religiosos para fazerem encontros, cultos, missas, com um grande número de 

presidiários adeptos. 

 Em 2005 e 2008 visitei o presídio para realizar pesquisa de campo dos trabalhos 

de conclusão de curso das faculdades de Serviço Social e de Psicologia e pude perceber 

que o modo de lidar com a religião num presídio da Polícia Militar, órgão do Estado, se 

faz interessante pelo grande interesse pela área por parte de todos que estão dentro do 

presídio. Desde essa época, busco compreender a relação da religião com a identidade 

desses presidiários (internos, como são chamados no presídio), dadas as proporções e 

objetivos de cada trabalho. 

Em função disso, o objetivo da pesquisa é compreender o sentido dado à religião 

por diferentes presidiários do Presídio da Polícia Militar “Romão Gomes” (PMRG), 

levando em conta o significado social que a religião tem. Para tanto, houve pesquisa de 

campo realizada no local, com entrevistas não gravadas com o diretor, psicólogo e 

conversas em tom informal com os policiais que estão em horário de trabalho 

(aconteciam nos momentos em que aguardava o interno, a entrada no culto ou diretor e 

psicólogo), participação nos cultos para conhecer o funcionamento das Igrejas e estar 

próxima do mundo deles, além de entrevistas gravadas com cinco internos. Junto à 

pesquisa de campo, foi feito aprofundamento teórico sobre esse tipo de presídio, 

religião, identidade e a Polícia Militar, e estabelecidas conversas com policiais que não 

trabalham neste local, visando buscar respaldo para discussão e maior conhecimento do 

assunto, já que algumas pesquisas demonstram a importância da religião para 

presidiários e a participação de policiais em religiões e a construção de uma Associação 

Religiosa por eles, a Associação PMs de Cristo, conhecida em 2005. 

As visitas ao presídio foram ricas em informação após os primeiros contatos, 

pois eles requerem olhar crítico, uma vez que a apresentação é de um lugar muito bom 
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que ressocializa e trata todos como seres humanos, por isso já recebeu um certificado do 

ISO 9001
2
. Após o momento de embevecimento, a continuidade das visitas possibilitou 

conhecer um pouco da rotina, bem como alguns presidiários com suas histórias, 

trabalhadores do local com seus apontamentos e informações sobre o funcionamento da 

instituição, o que trouxe algumas inquietações sobre aquele espaço e o surgimento de 

um pensamento crítico.  

O presídio está localizado na Zona Norte da cidade de São Paulo, tem uma 

ampla área verde, sua fachada não é como estamos acostumados a identificar um 

presídio, pois não há um prédio alto e muros em volta como proteção contra fuga e sim, 

uma cerca que demarca o espaço do presídio e dá dimensão de seu espaço para quem 

olha por fora. Há uma entrada pequena na qual há um portão para saída de carros à 

direita, no meio um portão menor para entrada de pedestres com detector de metal que 

parece desligado e, ao lado, uma janela em que ficam dois policiais que atendem quem 

chega ao presídio. Ao lado esquerdo, há um espaço aberto de terra coberta com pedras 

onde fica um pequeno estacionamento de carros e uma barraca em que, alguns dias da 

semana, há venda de produtos da laborterapia.   

            

          Foto retirada do CD room de apresentação do PMRG recebido em 2011. 

                                                           
2
 O cerificado ISO 9001 define padrão para sistemas de gestão em geral. “A ISO 9001 é adequada para 

qualquer organização que busca melhorar a forma como trabalha e como é gerenciada, 

independentemente de tamanho ou setor. Entretanto, os melhores retornos sobre o investimento são 

obtidos pelas companhias que estão preparadas para implementá-la em toda a organização, ao invés de 

fazê-lo em localidades específicas, departamentos ou divisões”.  

In http://www.bsibrasil.com.br/certificacao/sistemas_gestao/normas/iso9001/ acessado em 16/08/2012 

http://www.bsibrasil.com.br/certificacao/sistemas_gestao/normas/iso9001/
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Ao passar por esse portão, existem três salas e uma pequena recepção com mesa 

onde ficam os livros em que são marcadas as visitas (dos policiais, religiosos, 

advogados ou pesquisadores/visitantes, como eu) e um armário para guardar pertences 

dos visitantes. Nessa recepção, ficam policiais que estão de plantão e outros nas demais 

salas (oficial de dia e numa outra sala que parece para descanso e local em que a escala 

é colocada). Esses policiais ficam armados e, quando vão andar pelo complexo, deixam 

a arma em um compartimento separado para isso. 

 Os prédios em que os internos ficam são dois: subseção e administração. Na 

subseção, estão o prédio do presídio feminino e as celas onde ficam os policiais quando 

chegam ao presídio e tornam-se internos e os  internos com problemas psiquiátricos 

divididos em cela. Não é falado se os internos que tem direito a uma hora de sol, por 

serem considerados perigosos, ficam nesse prédio ou em um outro mais afastado.  

            

            Foto retirada do CD room de apresentação do PMRG, recebido em 2011. 

No prédio da administração (que aparece no fundo da foto), ficam os outros 

internos, que progrediram de estágio e estão nas celas-albergues. Esse prédio tem uma 

apresentação bem diferente do outro: na recepção ficam dois policiais num balcão ao 

lado direito; do lado esquerdo, é o parlatório, local que os internos usam para conversar 

com seus advogados; nos corredores, à esquerda e direita, ficam as salas da 

administração, direção do presídio, psicólogo, assistente social; há um refeitório; em 
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frente à porta de entrada, está uma sala em que ficam telefonistas e, ao lado, o portão de 

ferro em frente à escada que leva às celas-albergues. 

                                                                               

          Foto retirada do CD room de apresentação do PMRG, recebido em 2011. 

O caminho da pesquisa dentro do campo-tema
3
 estava desenhado após a 

conversa com o diretor do presídio e com o psicólogo do mesmo, quando foi proposta 

por mim e incentivada pelo diretor a visita aos cultos para conhecer o trabalho dos 

religiosos e seu funcionamento. Convivendo, assim, com os internos e sua 

microssociedade para aprofundamento sobre o local, poderia conversar com os internos 

e manifestar interesse pela participação deles na pesquisa por meio da entrevista. 

As idas aos cultos, que ocorrem em diferentes locais do presídio, auxiliaram-me 

no conhecimento sobre o campo-tema em que estava inserida e a cumprir a proposta 

inicial da pesquisa. Nesse momento, a pessoa com quem eu deveria conversar e acertar 

questões como autorização para entrar todos os dias à noite no presídio e local para 

entrevista individual era o psicólogo da instituição, por fazer parte de sua área de 

trabalho, segundo havia me informado. Além de permitir minha entrada, ele também me 

situaria sobre seu trabalho e a área “psi” naquele presídio. 

Nos primeiros dias em que fui ao presídio assistir aos cultos, minha entrada não 

foi permitida por falta da autorização que seria deixada na porta. Após novo contato 

com o psicólogo e o diretor, a autorização foi deixada e eu estava com livre acesso por 

                                                           
3
 Aqui referido nas palavras de Spink (2003):  “complexo de redes de sentidos que se interconectam, é um 

espaço criado (...) herdado ou incorporado pelo pesquisador ou pesquisadora e negociado na medida em 

que este busca se inserir nas suas teias de ações” (p. 28). 
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volta de dois meses todos os dias à noite, momento em que nem o diretor, nem o 

psicólogo se encontravam no presídio, para assistir aos cultos.  

Há onze manifestações religiosas dentro do presídio que acontecem de segunda a 

segunda e das quais assisti à nove, sendo que o culto da Igreja Assembleiade Deus 

assisti no presídio masculino e feminino. Não houve participação nas demais por um 

problema relacionado com o psicólogo que me fez encerrar essa participação e começar 

as entrevistas e porque o pastor da Igreja Casa Firme deixou de ir ao presídio, apesar de 

constar na lista entregue pelo diretor; a religiosa da umbanda não foi ao presídio no dia 

em que estava tudo preparado, mas a chuva a impediu de chegar. Quanto ao culto da 

Igreja Universal do Reino de Deus, não foi possível entrar por falta de autorização 

porque houve troca do dia e não soube previamente. 

Após o contato com o psicólogo para poder combinar onde seriam feitas as 

entrevistas, fui chamada à sua sala para um conversa antes de entrar no culto. Nessa 

conversa, fui informada que a entrevista deveria ser feita na sala e em seu período de 

trabalho, pois estaria infringindo regras se fizesse de maneira diferente. Naquele 

momento, ele estava numa postura rígida, parecendo um militar caricaturado pelo senso 

comum, bastante diferente dos policiais que lá trabalham, pois a conversa parece mais 

fluída com esses profissionais. Por não concordar com essa decisão e acreditar que 

poderia ser diferente, somente ter uma pessoa que acompanhasse do lado de fora as 

entrevistas, foram tomadas providências e uma terceira pessoa entrou na discussão para 

que pudéssemos compreender melhor a decisão e pensar no caminho da pesquisa, uma 

vez que qualquer pessoa que trabalha na instituição presente durante a entrevista 

atrapalharia a relação com o entrevistado e possivelmente influenciaria na maneira de 

contar sua história e percepções. 

Após essa intervenção, ficou esclarecido que a figura de referência dentro da 

instituição para continuidade de minha pesquisa seria o diretor e o psicólogo não mais 

participaria das decisões. Em seguida, houve uma conversa com o próprio diretor para 

combinarmos local e horário das entrevistas. Recebi uma lista com 60 nomes de pessoas 

que aceitaram ser entrevistadas por mim; nessa lista havia apenas o nome, número de 

registro no presídio e estágio em que estavam. Eu iria ao presídio três vezes por semana 

pelas manhãs para executar as entrevistas que aconteceriam no auditório (em que 

ocorrem palestras e cultos) com as portas abertas. 
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       Foto retirada do CD room de apresentação do PMRG recebido em 2011 

A escolha do entrevistado foi aleatória, o único critério que tentei seguir foi 

entrevistar pessoas de diferentes estágios com a intenção de encontrar mais detalhes 

sobre o local e diferentes experiências de vida dentro da instituição. O diretor me 

entregou uma autorização para que pudesse entrar com o gravador e não precisasse 

procurá-lo todos os dias. Havia certo limite de data para encerrá-las, pois haveria 

mudança de diretores e dúvidas em relação à continuidade da pesquisa com a entrada do 

novo diretor (havia sido alertada pelo psicólogo dessa questão e no decorrer dos dias um 

policial comentou que haveria mudança, o diretor só falou de sua saída numa conversa 

após as entrevistas).  

Não foi o diretor quem me recebeu em todos os momentos, alguns policiais eram 

avisados sobre minha visita e chamavam a pessoa com quem eu falaria. Três das cinco 

entrevistas aconteceram no auditório, onde há palestras e cultos; somente numa delas 

ficou uma policial no fundo da sala, o que atrapalhou um pouco, pois fazia bastante 

barulho com seu rádio. A quarta entrevista ocorreu no parlatório, não foi um bom local 

de entrevista por ser onde os internos conversam com os advogados, mas naquele 

momento não havia outra saída, pois as entrevistas eram feitas no intervalo entre o 

trabalho e o almoço deles, alguns eram chamados nos próprios locais de trabalho. Já a 

quinta entrevista foi feita fora do presídio, com uma pessoa que já tinha sido policial 

militar, presa no PMRG e estava trabalhando num outro local, com uma nova profissão, 

mas comparecia ao PMRG uma vez por mês para falar de sua história para os internos. 
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Como havia sido perguntado quem aceitava participar da pesquisa, ao me 

encontrar, a maioria sabia do que se tratava e já tinham me visto durante os cultos. Um 

dos entrevistados que já havia me visto nos cultos, foi quem conversou bastante comigo, 

contando sobre o seu trabalho dentro do presídio e o diferencial do mesmo por ser 

militar. Somente o quinto entrevistado foi uma surpresa, conhecemo-nos dentro do 

PMRG após um culto a que assisti na subseção e ele se prontificou a participar da 

pesquisa quando soube qual era o assunto tratado. 

Buscou-se compreender, nas entrevistas, interferências das relações sociais na 

vida dos indivíduos, levando em conta as identidades pressupostas (termo a ser 

esclarecido em capítulo posterior) dos Policiais Militares e o que significa estar num 

presídio, uma vez que a polícia é o órgão do Estado responsável pela segurança da 

sociedade e não deveria cometer crimes. Pretendeu-se, assim, articular identidade, 

Estado e violência com o sistema prisional militar e a Polícia Militar para buscar uma 

aproximação com a religião, com o intuito de compreender o sentido religioso para o 

presidiário, ou seja, o que está por trás daquela experiência religiosa.  

Para tanto, levantaram-se questões pertinentes: o que faz o indivíduo escolher 

fazer parte da Polícia Militar? A religião é importante por acolhedor, ajudar o indivíduo 

a fazer parte de um grupo, ter uma nova identidade? É através da religião que o 

indivíduo encontra novo sentido? Como surgiu a Polícia Militar, para quê? O que é 

identidade? E religião? A conversão acontece com todos? Religião e espiritualidade têm 

o mesmo significado? 

Como resposta a essas questões estão as hipóteses sobre o reconhecimento que o 

indivíduo tem ao escolher ser policial militar, pois recebe o poder de decisão sobre a 

vida dos indivíduos em diversas situações, como por exemplo, poder prender quem 

excedeu os limites e matar quando há necessidade em meio a situações em que a sua 

vida ou de outros indivíduos esteja correndo risco. O limite entre esse poder e a 

exacerbação dele é muito tênue e tem sido percebido pelo aumento da violência policial. 

A extrapolação do limite provavelmente ocorre quando a pessoa acredita que pode 

resolver tudo, entra no papel de justiceiro, acha que é super-herói e pode matar para 

receber reconhecimento dos outros, entre outras possibilidades. 

A religião faz parte das instituições hegemônicas da sociedade, antigamente 

relacionada ao Estado, ditava regras, participava da socialização dos indivíduos. Com a 
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instauração do Estado laico, é rompida a hegemonia religiosa e o indivíduo ganha mais 

espaço e a religiosidade se torna flutuante, pois a vida social torna-se cada vez menos 

submetida a regras ditadas pela instituição religiosa que não mais se constitui como 

código de sentido na modernidade. “A religião deixa de fornecer aos indivíduos e 

grupos o conjunto de referências, normas, valores e símbolos que lhes permitem dar um 

sentido à sua vida e suas expectativas” (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 34). 

Hervieu-Léger (2008) destaca três elementos como determinantes da 

modernidade em relação ao enfraquecimento social e cultural da religião. O primeiro 

deles se refere a colocar à frente a racionalidade, ou seja, todas as afirmações 

explicativas respondem a critérios precisos do pensamento científico e os indivíduos 

não devem manter o status social em função da herança ou atributo social e sim por sua 

competência. O segundo se relaciona ao desenvolvimento da ciência e da técnica como 

condição para o progresso e desenvolvimento humano global, em que a racionalidade 

exprime a relação do indivíduo com o mundo através da autonomia do indivíduo-sujeito 

capaz de construir as significações que dão sentido à sua existência. Por último, esse 

processo de racionalização separa o econômico e o doméstico, político e religioso, arte, 

ciência, moral e cultura de modo a que cada esfera funcione de acordo com sua regra do 

jogo. 

Contudo, para discutir essas dimensões ou elementos que permitem a 

compreensão da influência do sagrado na vida das pessoas, em específico a do policial 

militar, será usada a perspectiva crítica da Psicologia Social. Por meio de entrevistas 

abertas e direcionadas, busca-se compreender a metamorfose ocorrida, com a intenção 

de entender se há ou não metamorfose na identidade dos entrevistados durante a estada 

no presídio e contato com a religião, de acordo com as referências bibliográficas 

consultadas e discussões do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Identidade e 

Metamorfose (NEPIM) do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da 

Pontifícia Universidade Católica – São Paulo, coordenado pelo Prof. Dr. Antonio da 

Costa Ciampa, em que a pesquisa está inserida.  

É utilizado o método compreensivo com a técnica narrativa de história de vida, e 

também o campo-tema, como forma de ampliar o olhar para além do indivíduo para 

análise e discussão do tema e entrevistas. Principalmente por falarmos de um presídio, 

local de repressão, em que todas as situações da vida do indivíduo acontecem e 
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possivelmente influenciam seu discurso, já contaminado pelo local e/ou já 

ressignificado pelo tempo de reclusão. São usadas somente três narrativas de histórias 

de vida, pois, após coleta dos dados, verificou-se que eram as mais emblemáticas e que 

poderiam contribuir com a pesquisa pelo conteúdo apresentado. As outras serviram de 

discussão em outros momentos, sem que a história de vida fosse plenamente discutida. 

 O primeiro capítulo discute a Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

primeiramente contextualizando-a junto a discussões sobre seu funcionamento, 

mudanças pretendidas pelos policiais militares e algumas que estão sendo pensadas 

dadas as circunstancias relacionadas à violência presente na corporação. Em seguida é 

apresentado o Presídio da Polícia Militar “Romão Gomes”, seu modo de funcionamento 

comentado pelos profissionais que lá estão: diretor, psicólogo, assistente social e 

presidiários em algumas considerações, em diferentes momentos, pois, dentre as 

informações contidas, existem as obtidas durante as pesquisas feitas anteriormente pela 

autora. Vale acrescentar que não foi falado em momento algum da Assistente Social, 

seu trabalho e possível complemento com o trabalho do psicólogo. 

 No terceiro capítulo, a discussão teórica sobre identidade e religião, dois temas 

principais para análise das entrevistas e entendimento teórico do assunto, são discutidos 

principalmente pelo sintagma proposto por Antonio da Costa Ciampa, em que 

identidade é um processo permanente de metamorfose em busca de emancipação, e a 

religião através da Psicologia da Religião, principalmente focada em Jacob Van Belzen 

que dá ênfase às questões através da cultura.  

 Por fim, são apresentadas e analisadas três narrativas de história de vida e são 

feitos questionamentos e conclusões, buscando responder questões levantadas e como 

forma de síntese da pesquisa feita. 
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1. POLÍCIA: pra quê? Pra quem? 

 

A partir das leituras realizadas e de dados informativos do site da Polícia Militar, 

é apresentada a história da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sua política de 

identidade, ou seja, ações e discursos desenvolvidos quando “grupos sociais lutam pela 

afirmação e pelo desenvolvimento de suas identidades coletivas, no esforço de controlar 

as condições de vida de seus membros” (CIAMPA, 2002, p. 134), e a contextualização 

da sociedade em que essa polícia está. 

Vale lembrar que, ao falar de política de identidade como instrumento de 

regulação, nos referimos a situações em que essas políticas são usadas para manutenção 

da realidade instituída, para que a polícia possa ser pensada desde sua criação até a 

modernidade, momento atual em que se discute a violência e sua função. 

No Estado de São Paulo, quem exerce a polícia administrativa é a Polícia Militar 

(PM), que deve garantir a harmonia, conexão entre os indivíduos, demonstrando que a 

ação administrativa não fica somente no papel e sim interfere administrativamente nas 

relações sociais como um todo, papel bastante confuso em nossa sociedade, pois não 

podemos nos certificar de que a polícia garanta harmonia devido às diversas 

problemáticas em que ela está inserida, relacionadas à violência policial, criminalidade 

e confiança/desconfiança nessa instituição. 

Toda polícia é um instrumento de produção caracterizado por uma divisão e uma especialização 

das tarefas, das técnicas, dos procedimentos, dos saberes, uma estrutura hierárquica, normas 

informais, etc. Essa dimensão organizacional é essencial para se prevenir contra as divagações da 

teorização gratuita. Toda polícia é, em segundo lugar, uma instituição, um instrumento criado 

pela autoridade política para promover, realizar ou salvaguardar interesses coletivos 

identificáveis. Por essa razão, incorpora valores sociais centrais, e supõe os controles sociais 

necessários ao respeito desses valores. Enfim, toda polícia é mobilizada por um grupo 

profissional especializado, ‘os policiais’, que, como todo grupo profissional, caracteriza-se por 

interesses e culturas próprios, princípios de identidade frente ao não-profissional, critérios de 

identificação internos. (Monjadert, 2003, p.16 apud GRAEFF, 2006, p 58) 

A polícia surge no período colonial brasileiro, como força repressiva das 

relações de produção – estrutura econômico-social -, quando começou o predomínio da 

burguesia agrária, para assegurar, através da força física ou não, as condições políticas 
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da reprodução das relações sociais. Fato esse que confirma a afirmação de Monjadert, 

sobre a polícia defender pontos políticos ou governos existentes.  

 Antes de a força policial ser nomeada Polícia Militar, existiu a Força Pública de 

São Paulo que foi organizada pelo exército Francês, entre os anos 1906 e 1024, segundo 

Rohrer (2001). Somente em 1970, a Polícia Militar (PM) surge com a fusão da Guarda 

Civil e a Força Pública, como força de reserva
4
. 

Sua função, dada pela Constituição Federal, é de assegurar a ordem pública em todo território do 

Estado (art.13 §4
o
 Constituição Federal); com competência de executar o policiamento ostensivo 

e atuar de maneira preventiva em locais ou áreas especificas, onde se presuma possível 

perturbação da ordem, além de prever a convocação do Governo Federal, em caso de guerra 

externa, para prevenir ou reprimir perturbações da ordem ou ameaça de sua irrupção. (CRUZ, 

1989:40) 

No estado de São Paulo, as competências da Polícia Militar são estabelecidas 

pelo decreto-lei 217/70. “As instituições policiais sofrem ingerências administrativas a 

cada troca de governo e as mensagens emitidas pelos altos escalões se propagam pela 

estrutura organizacional podendo chegar com maior ou menor intensidade às bases”. 

(GRAEFF, 2006, p. 2-3) 

A Polícia Militar, paulista, passou a exercer o policiamento preventivo nos 

centros urbanos e no interior, tornou-se agenciadora da violência desejada pelo Estado 

e, atualmente, por uma parte da população que clama por sentir-se insegura, tamanha 

violência assistida e presenciada nos centros urbanos. Por exemplo: quando um 

indivíduo foge ou tenta fugir do presídio e recebe retaliação da polícia por esse ato, 

algumas pessoas tendem a baixar o grau de julgamento e passam a concordar com a 

atitude da polícia, através do discurso ideológico que cristalizou a identidade do 

criminoso como alguém que sempre será reincidente; a lógica de pensamento pode 

mudar um pouco quando falamos de policiais presos, pois quem deveria nos proteger 

foi quem cometeu algum ato infracional. 

O caráter governista da polícia, sempre dedicada e defensora das políticas do governo vigente, 

seja pela ausência de autonomia, seja pela legislação que ainda acomoda antigos dirigentes no 

quadro de direção policial, seja pela sua própria natureza panóptica, destina a sempre observar e 

                                                           
4
 Em 1926, a Força Pública foi desmembrada e surgiu a Guarda Civil, sem caráter militar, para fazer o 

policiamento da Capital, visando “restaurar a ordem”. Até a criação da Força Pública, muitos que serviam 

as polícias se recusavam a usar armas. Dado interessante é que, entre 1931 a 1969, os homens que 

optaram por entrar na instituição militar não recusaram o uso de armas. 
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reprimir, terminam por deixar nas corporações policiais muito do autoritarismo e das rivalidades 

entre as corporações
5
 que existiam antes mesmo do golpe de 1964. (ALVES, 2004:49) 

 Na cultura policial, os homens precisam ser vigiados, controlados, corrigidos por 

serem maus em potencial. Daí a política de identidade ligada à desconfiança e 

autoridade policial, vista pela ação dos próprios policiais, pela opinião pública, mídia e 

Estado, quando incita esse tipo de atitude em casos de manifestação, como, por 

exemplo, de estudantes ou movimentos grevistas. 

Na São Paulo dos fins do século XIX e primeiras décadas do século XX, as demandas do corpo 

político e do corpo social numa sociedade disciplinar eram para vigiar, controlar e corrigir os 

ditos “anormais”, aí entendidos os negros, os vadios desempregados e os imigrantes. A São Paulo 

do século XXI não modificou muito a atuação da vigilância de sua sociedade, sendo agora 

controlados e corrigidos os moradores de rua, os homossexuais, as prostitutas, os vendedores 

ambulantes. (ALVES, 2004:66) 

 O modelo higienista do final do século XIX, quando a relação pobreza- 

criminalidade começou a tomar corpo, continuou a existir de uma maneira diferente, 

abafada, mas presente no discurso de que as classes populares precisam ser vigiadas, 

são potencialmente suspeitas e precisam consumir, pois “acirra-se a concorrência, que, 

do sistema econômico, expande-se para todas as outras esferas da vida, esgarçando o 

tecido social” (Mello; Novais, 2009, p. 99). Dela fazem parte os moradores de rua, 

vendedores ambulantes, como citado acima, entre outros. Nessa lógica entra o vigiar e 

punir
6
, pois, a partir do momento em que muitos são potencialmente suspeitos, a polícia 

precisa exercer seu trabalho de forma bastante concisa. Caso escorregue em alguma 

ação também será punida e provavelmente mais vigiada, pelo lugar que ocupa 

socialmente. 

 Pode-se dizer que os policiais que estão no Presídio da Polícia Militar “Romão 

Gomes” (PMRG), por terem cometido algum crime, como medida preventiva ou por 

problema disciplinar, também estão e se sentem vigiados e controlados, pois a rigidez e 

vigilância ficam “escondidas” por meio das regras e do funcionamento parecido com o 

de quartel, que o presídio tem e deixa um tom informal. 

                                                           
5
 Alves (2004), se refere à rivalidade entre a polícia civil e militar. Ele discute em sua dissertação as 

dificuldades de integração e os mecanismos de controle dessas duas polícias. Não é tema dessa pesquisa 

esta relação, portanto, para maiores esclarecimentos sobre o tema vide o autor supracitado.  
6
 Referido aqui através do pensamento de Foucault em seu livro Vigiar e Punir, principalmente quando 

fala do panóptico. Ver mais em FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: 

Vozes, 2002 
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 Essa polícia, do século XXI, apesar de contestada por alguns, é vista como 

necessária por outros, pois esperam um comportamento repressivo do Estado para com 

aqueles que cometem crimes, das mais diversas naturezas e pedem mais segurança, que 

vem junto com mais repressão e controle do Estado na vida das pessoas. Assim, tem-se 

um Estado mais penitencial e menos potencial, ou seja, um Estado que, muitas vezes, 

pune sem propiciar outras saídas, não potencializando a autonomia dos indivíduos. A 

instituição policial, ao mesmo tempo em que deve garantir segurança e controle da 

violência, causa insegurança nas classes menos favorecidas socioeconomicamente, pois 

o índice de violência policial na cidade de São Paulo é alto. 

 De acordo com Alves (2004), a polícia, desde sua gênese, é uma criação social, 

como resultado de práticas sociais historicamente determinadas. O policial, portanto, é 

“treinado e adestrado para absorver os códigos de conduta interiorizados pelo poder 

disciplinar, sob o olhar panóptico dos comandantes. Aprende a obedecer por ser 

vigiado, aprende a controlar porque é controlado” (p.98) e a respeitar a hierarquia da 

corporação. Como demonstrado acima, desde sua criação, a polícia serviu a diversos 

interesses, como por exemplo: ser um grupo com monopólio do uso da força, da 

coerção, da violência, em nome de determinada sociedade
7
.  

 Essas atividades e atribuições dão ao policial um papel diferenciado em meio à 

sociedade, pois, quando fardado, em sua jornada de trabalho, ele detém poder sobre 

muitas decisões que interferem na vida da população (cuidam de assaltos, brigas e /ou 

batidas de trânsito; fazem o transporte de presos; podem prender uma pessoa e matam 

caso a vida deles ou outros indivíduos estejam em risco) e sai às ruas condicionado pelo 

treinamento, sem acompanhamento de suas atividades por parte da corporação, ao 

menos quando está sob investigação. Esse fato pode fragilizar e prejudicar os policiais, 

pois eles são expostos continuamente à violência e não recebem respaldo psicológico 

e/ou assistencial, individual e familiar. Essa exposição à violência pode mudar o 

indivíduo em seus comportamentos, crenças, valores e forma de perceber a vida, como 

diz Cardia (2003) em seu artigo intitulado “Exposição à violência: seus efeitos sobre 

valores e crenças em relação à violência, polícia e direitos humanos”.  

                                                           
7
 Sociedade é aqui utilizada nos termos de Florestan Fernandes (]1920] 1973) que é um conjunto de 

relações que leva, em sua estrutura, a modificação histórica, constituída por grupos sociais e que é 

extensão das funções do organismo humano que capacitam os indivíduos a exercitar suas tarefas 

existenciais  
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 Além da falta de atendimento psicológico e social para o policial e sua família, a 

remuneração que recebe não garante a boa renda familiar e por isso vemos muitos deles 

fazendo trabalho extra em outros lugares. Esse fator demonstra a não-valorização da 

atividade pelo Estado e contribui para violência policial, além de fazer parte da maioria 

dos movimentos reivindicatórios por parte dos policiais. Nesse ponto, é possível 

perceber que, ao escolher a carreira militar, os policiais assumem diferentes 

compromissos (conforme já demonstramos, respondem ao Estado, tem compromisso 

com este órgão, com a corporação (e suas regras), consigo mesmo e sua família) e para 

responder a eles, muitas vezes, aliam a profissão ao sacerdócio (vício como dito por um 

dos internos) e tem como consequência dessa escolha alguns temores relacionados à 

família, pois, muitas vezes, elas sofrem com as consequências desse emprego ou por 

esses profissionais, como demonstra Graeff (2006):  

Quando remetem à idéia de sacerdócio, o elemento que os policiais enfatizam é a necessidade de 

se entregar plenamente à missão que lhes foi designada, arcando com todos os custos que advém 

da escolha profissional que fizeram. O maior custo dessa escolha se relaciona à forma como suas 

vidas pessoais e sociais são afetadas pela atividade que desempenham. (p 50) 

 A vida pessoal e social fica afetada pelo papel diferenciado que ocupam na 

sociedade. É difícil sair desse personagem, pois mesmo que não estejam em serviço, se 

presenciam alguma cena em que podem interceder pelo seu trabalho dificilmente não 

atuarão como policiais, mesmo que estejam em momento de folga. Farão isso por si 

mesmos e porque serão cobrados posteriormente por não terem agido de acordo com 

seu papel social. 

Os movimentos reivindicatórios também são sobre os regulamentos, vistos como 

antigos por alguns policiais, bem como a disciplina e a hierarquia são contestadas de 

diversas formas. Filocre (2004) nos mostra que sem as mesmas seria impossível haver 

uma instituição militar.  

Disciplina e hierarquia, sem as quais as instituições militares não sobrevivem e podem se 

transformar em bandidos armados, não são os únicos bens a serem tutelados. São meros 

instrumentos da normalidade da vida institucional para que as polícias cumpram com eficácia sua 

finalidade: proteção do cidadão e da sociedade (p. 34). 

 Os demais valores - ética, dignidade, honra, lealdade, coragem, camaradagem e 

respeito aos direitos - são importantes, também, para que a PM obtenha respeito, estima 

e solidariedade da população. 
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 Para executar essas ações e responder a hierarquia, os policiais são divididos em 

duas categorias: praças e oficiais, existindo, portanto, duas formas de entrada na 

corporação. Para serem praças, prestam concurso público e fazem um Curso de 

Formação para Soldado oferecido pela PM e os pretendentes a oficiais prestam concurso 

público (vestibular oferecido pela FUVEST
8
) e frequentam o Curso de Formação de 

Oficiais oferecido pela Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Após a 

finalização dos cursos, os oficiais e praças passam a integrar os quadros da instituição e 

ocupam os postos e graduações iniciais. (NEME, 1999)  

A partir de então, passam a enfrentar o dia-a-dia como policial, um novo papel 

social, e conviver com a violência que atualmente está banalizada, pois tudo é motivo 

para uso da força e os limites não são respeitados, a agressividade aterroriza a sociedade 

e degrada princípios morais e espirituais da civilização, como expõe Filocre (2004) e 

argumenta Mello e Novais (2009)  

O avanço da violência não pode ser explicado pelas dificuldades econômicas ou pelas privações 

materiais. Uma sociedade que não dá valor à vida não pode pretender que os excluídos, do 

emprego, da escola, da vida familiar, considerem a vida um valor; há um aumento de violência 

entre os cidadãos e dentro da polícia. A violência institucional demonstra a extrapolação das 

forças policiais em sua finalidade social e a competição exacerbada que transforma a violência 

em um recurso cotidiano para sobrevivência. (p 99) 

Conforme Neme (1999), pode-se afirmar que regiões periféricas de metrópoles 

como São Paulo são áreas em que o Estado não cumpre suas funções básicas como 

saúde, educação e segurança e, por isso, apresentam índices de violência comparáveis 

com cidades dominadas, como as colombianas, por exemplo.  

No caso de São Paulo, observa-se que os indicadores de violência variam entre as diversas 

regiões e que a incapacidade estatal de regular a violência é muito maior nas periferias, onde são 

mais intensos os conflitos violentos dentro dos grupos sociais e entre a polícia e a população. Daí 

a guerra de todos contra todos, pois não há controle dos grupos sociais nem dos organismos 

estatais: os habitantes se matam e são mais facilmente mortos pela polícia. (NEME, 1999, p.20) 

O Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo tem, em seu 

banco de dados da imprensa, pesquisas sobre a violência policial, demonstrando os 

números desde 1980 a 2010. As tabelas dizem respeito ao número de vítimas, se os 

policiais estavam em serviço ou não no momento do crime e se o cometeram em ações 

                                                           
8
 FUVEST: Fundação Universitária para o Vestibular. 
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individuais ou com crime organizado, além de demonstrar o número de vítimas: fatais, 

feridas ou outros. Durante este período, o crime organizado teve o menor número, sendo 

as ações em serviço o maior, contabilizando 9 e 4753 respectivamente. Também é 

analisada a violência policial em ações fora de serviço, pois, como dito, muitas 

acontecem em momentos em que estão trabalhando no segundo local e o total do 

período é 686 casos e dentre esses anos, o contabilizado com mais violência foi 2000 

com 428 casos. Números que precisam ser observados e pensados, pois há um aumento 

considerável. 

 Há duas situações, na década de 1990, em que se pode observar a concretude da 

violência policial: o episódio da Casa de Detenção “Carandiru” de São Paulo, em que 

foram mortos 111 presidiários em outubro de 1992, numa rebelião e a violência na 

Favela Naval, município de Diadema – São Paulo, em março de 1997, em que um grupo 

de policiais foi flagrado por uma câmera, agredindo física e moralmente e extorquindo 

moradores que foram abordados, havendo um homicídio muito divulgado na mídia. Há 

exposição da violência, impacto social e também impacto na instituição, segundo Graeff 

(2006) em seu estudo sobre “O policial em tempos de mudança”; a década de 90 

aparece na fala dos policiais como chave para pensar as mudanças que ocorreram com a 

Constituição de 1988.  

Bicalho (2006) também relata a mudança ocorrida na corporação a partir da 

Constituição, expondo que ela “formaliza a retomada do processo de democratização da 

sociedade brasileira, exigindo que as instituições se ajustassem a esse regime de Estado, 

o que colocou a necessidade de políticas de segurança pública consoantes aos princípios 

nela escritos” (p.4). Mudou-se a concepção de segurança a ponto de a polícia fazer a 

segurança dos cidadãos e não mais do Estado, apesar das ressalvas à polícia em regime 

democrático, pois essa mudança não significa mudança em medidas para contenção da 

violência policial. Esse momento de mudança traz, além do ajuste em relação ao regime 

de Estado, um momento em que a instituição precisa se reorganizar, em suas regras e 

regimentos. O fato de a polícia ter sido braço direito do Estado deixou sequelas que, até 

os dias atuais, precisam ser encaradas pelos policiais quando assumem seu papel social. 

 “O Estado justifica a repressão social através de um bombardeio propagandístico 

de aumento da criminalidade por parte da classe oprimida e camuflando assim, as reais 

causas da violência social” (CRUZ, 1989: 41). Com essa atitude, a segurança ou 
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insegurança passam a ser ideológicas e utilizadas para justificar as ações em relação 

“aos escolhidos”, Nesse caso, ações violentas podem ser dadas como legítimas por parte 

dos policiais que são autorizados a usar a arma em situações de resistência a uma 

abordagem ou alguma suspeita com os “escolhidos” e, ao ser julgado o policial será 

inocentado. Esta é uma das grandes questões quando falamos da Justiça Militar, pois 

são os policiais que julgam seus iguais, de acordo com a hierarquia da corporação. 

“À Justiça Militar cabe reprimir a lesão mais grave – o crime militar – 

cominando ao réu a sanção legal, a pena, para que se evitem todas as formas de 

violência e arbítrio” (FILOCRE, 2004:266). Compreende-se, assim, por que as ações 

dos policiais militares devem estar sujeitas a estrito controle e, quando confrontarem a 

lei, devem ser julgadas por quem conheça a realidade particular do trabalho e tenha 

interesse em preservar os valores da Polícia Militar. Além dos questionamentos dos 

policiais e civis que conhecem essa justiça, por um lado ela é vista como punitiva e não 

aberta para questionamentos e erros e, por outro, como fechada em si mesmo, 

instituição que não se deixar ser conhecida e questionada. 

 Na Justiça Militar, as investigações são feitas de acordo com o inquérito policial 

militar, e essa situação conflituosa é bastante discutida, pois, por serem os próprios 

militares que fazem a investigação, as provas podem ser modificadas e as testemunhas 

ocultadas, por isso os policiais ficam presos preventivamente no mesmo local que os já 

julgados e não têm direito ao habeas corpus
9
. Em uma entrevista com o diretor do 

PMRG
10

 e de acordo com a dissertação de Cristina Neme, o juiz e o promotor 

respondem diretamente à Polícia Militar, não trabalham também para  a justiça comum, 

são designados à investigação e julgamentos dos policiais que são encaminhados ao 

presídio. 

Como a polícia investiga e julga seus próprios membros (a maioria dos juízes é militar e a 

investigação é realizada por autoridades militares através do inquérito policial militar), tem-se 

um sistema incapaz de assegurar o devido processo legal às vítimas de policiais criminosos, 

dando margem à impunidade e à violência. Por fim, entende-se que a competência da justiça 

militar, em um regime democrático, se limita ao processo e ao julgamento de infrações 

disciplinares e crimes propriamente militares (diretamente relacionados à atividade militar), não 

compreendendo os delitos comuns dos policiais militares (NEME, 1999, p.61) 

                                                           
9
 Segundo informações coletadas no decorrer da pesquisa de campo. 

10
 Em outubro de 2011, momento em que a pesquisa de campo estava sendo realizada. 
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 Como por exemplo, alguns policiais que foram presos são considerados bons no 

trabalho, outros são vistos de forma diferente, como alguém difícil de ser ressocializado. 

Aqueles vistos como bons policiais são referidos pelos policiais que trabalham no 

PMRG e o diretor de diversas formas: “ele é um bom policial, mas gostava de matar. 

Foi pego com um corpo após matar um bandido, pai de família ele não matava”; “esse 

era um bom policial, mas estava no local errado, na hora errada”. 

 Grandes discussões em relação à Justiça Militar são relacionadas à hierarquia da 

corporação, uma vez que o policial só pode ser julgado por alguém em posição 

hierárquica superior, o que supõe impunidade, pois alguns policiais não serão julgados 

por não haver outro em cargo superior. 

 Outra discussão está atrelada ao fato de o crime só ser julgado pela Justiça 

comum se for crime considerado doloso pela Justiça militar que encaminhará à Justiça 

Comum, segundo a lei n
o
 9.299/96 sancionada no Congresso Nacional pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso. Tal lei atribui à Justiça Militar o inquérito 

policial, competência para julgar os crimes cometidos por militares (policiais ou da 

Força Pública), como doloso ou culposo. Segundo o Código Penal Militar
11

, de 21 de 

Outubro de 1969, com notas da Lei citada acima, em seu artigo 33, que trata dos tipos 

de crime: 

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; 

II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, 

ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia 

prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. 

Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto 

como crime, senão quando o pratica dolosamente. 

 Filocre (2004) afirma que “a instituição militar, que cultivava e fixava os valores 

do respeito, da obediência, da honra, da coragem, da subordinação, da coesão, da 

lealdade, do espírito de corpo, praticamente desapareceu. Cedeu espaço à instituição 

policial que valoriza as atitudes ‘comprometidas com o profissionalismo’” (152,153) 

Atualmente os policiais têm direito: ao voto (questionavam esse direito, pois diziam que 

os bandidos podiam votar e eles não) e à vinculação política (podem ser deputados, por 

                                                           
11

Disponível em  

http://www.stm.jus.br/legislacoes/codigo-penal-militar/?searchterm=lei%20no%209.299/96 acessado em 

19/12/2011 

http://www.stm.jus.br/legislacoes/codigo-penal-militar/?searchterm=lei%20no%209.299/96
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exemplo, e juntar-se em associações). O autor afirma que os policiais formam-se, nos 

cursos da PM, gerentes em vez de comandantes, bem como discute o fato de o policial 

ser doublé: tem a vida de policial e de civil. Como policiais são obrigados a quitar 

débitos e têm condição especial, pois têm o poder de coação contra o cidadão comum 

(civil) com as armas do Estado e de segurança, de forma que sua ação pode tornar-se 

arbítrio rapidamente. Como civis, têm a vida comum, que acaba misturada com a 

condição de policial, como dito acima. Os papéis de policial militar e cidadão civil 

ficam misturados e, nas palavras de Goffman (1995), em seu livro: A representação do 

eu na vida cotidiana, “um ator pode investir-se de seu próprio papel, ficando convencido 

de momento que a impressão de realidade que cria é a verdadeira e única realidade. Em 

tais casos o ator torna-se sua própria plateia; ele vem a ser ator e assistente do mesmo 

espetáculo
12

” (p 79). 

Contudo, a corporação tem respondido às mudanças que surgiram com a nova 

ordem constitucional através da Radiopatrulha Padrão, do Policiamento Comunitário, 

com aulas de direitos humanos aos policiais e com novos procedimentos em relação ao 

uso da arma. Mudanças que muitos acham necessárias e geram grandes discussões, pois 

dizem respeito à tradição e ao funcionamento da PM, como por exemplo, a hierarquia 

contida na corporação desde sua criação
13

. A criação do Policiamento Comunitário é 

vista como útil e também discutida, pois “a adesão institucional ao policiamento 

comunitário representa um marco de mudanças dentro da corporação em termos 

políticos, mas, sob a perspectiva da realidade cotidiana do trabalho nas ruas, o 

policiamento comunitário assume, por vezes, o sentido de um ‘retorno às origens’”. 

(GRAEFF, 2006, p.69) 

Essas mudanças, como direito à greve e às associações, não aceitação de alguns 

deveres por serem policiais, desrespeito em relação à hierarquia como antes, 

caracterizam a crise de identidade do policial militar.  

As instituições foram criadas para aliviar o indivíduo da necessidade de reinventar o mundo a 

cada dia e ter de se orientar dentro dele. As instituições criam “programas” para a execução da 

interação social e para a “realização” de currículos de vida. Elas fornecem padrões comprovados 

                                                           
12

 Goffman, neste livro, cita situações do cotidiano através de termos usados em teatro, pois fala de 

representações cotidianas na vida dos indivíduos. Usa o termo plateia para designar os observadores ou 

outras pessoas que estão na cena, mas não protagonizam naquele momento.  
13

 Esse assunto não será profundamente discutido, pois não diz respeito ao tema da dissertação. Para 

maior aprofundamento, buscar Rohrer (2001) e Bicalho (2005) 
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segundo os quais a pessoa pode orientar seu comportamento. Praticando esses modos 

“prescritos” de comportamento aprende a cumprir as expectativas ligadas a certos papéis como 

casado, pai, empregado, contribuinte, transeunte, consumidor. Quando as instituições funcionam 

normalmente, o indivíduo cumpre os papéis a ele atribuídos pela sociedade na forma de 

esquemas institucionalizados de ação e conduz sua vida no sentido de currículos de vida 

assegurados institucionalmente, pré-moldados socialmente e com alto grau de auto-evidência. 

(BERGER e LUCKMANN, 2005: 55) 

Essa crise pode ser contextualizada, pois as mudanças dizem respeito a uma 

releitura dos processos organizacionais da instituição e não sobre uma reforma 

estrutural da corporação. Os policiais, apesar de algumas criticas, apontam que as 

condições atuais de sua formação e o treinamento são questões que atualmente estão 

diferentes. Hoje há um maior tempo na formação e com isso mais conhecimento é 

passado, acumulado. Existem mudanças operacionais, como por exemplo, como conta 

Graeff (2006), a partir de 2005, as policiais femininas passaram a receber colete a prova 

de balas próprios para anatomia do corpo da mulher, o que anteriormente a esse período 

não ocorria e as mulheres, além de não terem o mesmo tipo de ofício que os homens, 

precisavam se adaptar aos coletes existentes.   

Quando fazem uma comparação entre o passado e o presente, os policiais mencionam diversos 

aspectos a partir dos quais percebem uma diferença na intensidade do militarismo, deixando 

bastante evidente a forma como a disciplina militar interfere nas mais variadas esferas da vida do 

policial, indo muito além da esfera profissional. É interessante notar, por exemplo, que as 

mulheres, sempre que queriam ilustrar a maior flexibilização nas normas disciplinares nos dias de 

hoje, mostravam as unhas pintadas ou os cabelos compridos, dizendo que antigamente elas não 

poderiam se apresentar para o serviço daquela maneira. (GRAEFF, 2006, p. 91) 

 É interessante notar, como não é só a população que ainda sente a presença do 

militarismo, dentro da corporação ainda há resquícios desse movimento. Em relação a 

esse momento e à violência encontrada na sociedade, Adorno (1998) faz uma 

observação que contempla a discussão realizada anteriormente, pois em seu artigo 

“Violence, security and public perceptions in Brazil”, fala sobre as formas violentas que 

foram criadas para combater a violência na década de 80/90, pós-militarismo e 

promulgação da Constituição. O autor fala do aumento da violência policial através da 

pressão da “Opinião pública” que estabelecia “reprimir o crime a qualquer custo” e, por 

outro lado, com a participação no mundo do crime, através de recompensas financeiras 

recebidas pelo tráfico de drogas, por exemplo. Com essa situação, o número que 

policiais mortos era bem menor do que o de civis e esse fato culminou em revolta da 
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população, dos direitos humanos e das facções criminosas que, com o passar dos anos, 

foram se fortalecendo. 

 O fortalecimento dessas facções causa aumento da violência e sua banalização, 

deixando a população e os próprios policiais com medo. O número de morte de policiais 

aumentou e a facção PCC (Primeiro Comando da Capital) começou a atacar bases 

militares, ônibus em que agentes penitenciários se encontravam, entre outras agências 

do Estado, além de, aos poucos, impor toque de recolher nas cidades, como por 

exemplo, o que aconteceu em 2006 quando a cidade de São Paulo parou numa manhã. 

A briga entre essa facção e a polícia deixou a população insegura, sem saber em quem 

confiar, pois o órgão que deveria dar segurança para a população também estava 

acuado. Podemos dizer que essa “guerra” foi um dos fatores que culminou na descrença 

institucional e na revolta da população, pois, em meio a esse jogo de forças, muitas 

pessoas foram mortas por estarem em alguns locais próximos a tiroteios ou por serem 

suspeitas. Além de muitas pessoas terem uma imagem desvirtuada da corporação por 

pensarem que eles sabem de tudo (têm resposta para todas as perguntas da população), 

para alguns policiais
14

. Pouco se fala sobre os Direitos Humanos para eles, em especial 

suas família e, por meio de diversas histórias existentes e pré-conceitos, a relação entre 

a sociedade e a PM é muito distante e tem-se aproximado ultimamente com a criação 

dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs), para mudar a relação que a 

corporação tem com a sociedade, pois, atualmente, com a mudança social, onde há 

abertura política e liberdade de imprensa, as pessoas não aceitam mais uma instituição 

autoritária. (GRAEFF, 2006) 

Os papéis que os militares exercem na sociedade passam por algumas mudanças. 

A mídia expõe o trabalho da polícia, seja pela boa execução ou pela violência executada 

(maioria das notícias), como por exemplo, em notícias sobre policiais presos e imagens 

sobre o PMRG. Ao mesmo tempo em que existem algumas notícias, menores em 

números, sobre os concursos para entrada na corporação, demonstrando a diferença 

existente em relação ao grau de instrução dos PMs (precisam ter no mínimo ensino 

médio completo). 

Com o aumento no número de morte entre os policiais, percebe-se uma mudança 

no comportamento dos mesmos, pois não vão mais aos parques de farda, chegam aos 

                                                           
14

 Para maior profundidade no assunto, consultar Graeff (2006). 
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quartéis com roupa de civis e colocam sua farda somente lá dentro. Sua família é 

prejudicada, pois os pais não querem que seus filhos contem a sua profissão, por terem 

medo de retaliação. Além de o número de suicídio, separação e violência doméstica 

dentro da corporação ter um alto índice, isso faz com que as associações criadas por eles 

se manifestem e se preocupem mais com a saúde e cuidado desses profissionais. 

A descrença de uma parte da população é vista em reações como a dos 

estudantes da Universidade de São Paulo, no segundo semestre de 2011, quando se 

mobilizaram contra a decisão do reitor que era deixar uma ronda policial dentro do 

campus da universidade e as manifestações em redes sociais sobre a ação dos policiais.  

 Essas situações demonstram um desafio no trabalho do policial atualmente. As 

pessoas estão mais instruídas, os policiais “lidam com bandidos mais inteligentes, com 

mais recursos” e isso faz com que a polícia precise cada vez mais ampliar seu contato 

com o mundo. Questão já assimilada e executada por alguns policiais que fazem 

faculdade ou continuam estudando dentro da instituição. Esse fato demonstra uma 

mudança na escolha por ser policia; antigamente as pessoas escolhiam por amor, 

vontade de servir ao Estado, proteger a sociedade, ao passo que, atualmente, muitos 

entram com o intuito de serem servidores públicos e terem garantia de um emprego, 

como dizem alguns entrevistados por Graeff (2006). 

 Contudo, percebemos que a criação de um presídio específico para esses 

profissionais significa um cuidado da instituição e um local próprio de punição. Mesmo 

que, em sua criação, o PMRG tenha servido como “depósito” de presos, sabe-se que 

hoje, se os PMs vão para o presídio comum, a violência seria exacerbada, pois estariam 

no mesmo espaço diferentes atores de uma mesma situação. Ou seja, indivíduos que 

representam os papéis de policiais e civis (indivíduos “comuns”) estariam no mesmo 

espaço, a violência existente entre eles nas ruas seria vista nos presídios, mais policiais 

correriam o risco de serem mortos por esses indivíduos, principalmente os participantes 

das facções criminosas, pois estariam no “espaço deles”. As diferentes relações com o 

mundo não constituiriam riqueza cultural, nesse caso, mas traçariam “uma espécie de 

debate indispensável à inovação normativa e simbólica exigida por uma sociedade 

complexa e intensamente submetida à mudança” (HERVIEU-LÉGE, 2008, p. 266). 
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2. Presídio da Polícia Militar “Romão Gomes”  

 

 A partir das discussões propostas por Goffman, (2010) em seu livro 

“Manicômios, prisões e conventos”, o autor demonstra que dentro dessas instituições os 

indivíduos vivem numa microssociedade, pois tudo o que fazem em seu dia-a-dia situa-

se no mesmo espaço físico e com as mesmas pessoas. O exemplo de instituição total 

deste trabalho será o presídio da Polícia Militar “Romão Gomes” (PMRG) em sua 

história e regras, ou seja, serão estudadas a microssociedade existente dentro desta 

instituição, bem como as representações dos papéis e relações existentes dentro dela. 

(GOFFMAN, 1995; 2010) 

Para contar a história do Presídio da Polícia Militar
15

 as fontes primárias foram: 

uma apresentação em CD recebida pela autora, em entrevista realizada em 2005 com a 

Assistente Social do presídio, uma conversa com o diretor e com o Psicólogo do 

PMRG, o próprio site da Polícia Militar, fala dos internos entrevistados e críticas e 

impressões da autora a partir das entrevistas, conversas e observações. Sabe-se que há 

um contraste entre a apresentação oficial da instituição e a realidade, pois alguns 

acontecimentos, como os castigos, ou algumas regras não são exibidas para estranhos e 

estão contidas na vida diária da instituição, “certamente é preciso pagar um preço pelo 

privilégio de realizar uma representação na própria casa; a pessoa tem a oportunidade de 

transmitir informações a seu próprio respeito por meio cênicos, mas nenhuma 

oportunidade de esconder as espécies de fatos transmitidos pelo cenário” (Goffman, 

1995, p.92; 2010). 

 O presídio foi criado em 1927, pelo Presidente Wenceslau, como Presídio 

Militar da Força Pública. Em 21 de outubro desse mesmo ano, tornou-se depósito de 

presos da Força Pública – invernada do Barro Branco.  Tinha essas duas funções até 

1930, quando foi dissolvido e começou a ser “depósito” de presos do Barro Branco, 

conforme informações constantes no CD room. 

                                                           
15

 Informações retiradas do CR ROOM entregue após visita ao mesmo em maio de 2011; entrevista da 

Assistente Social ( que também é Policial Militar) à autora em 2005 quando realizava seu Trabalho de 

Conclusão de Curso pela Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

conversa com o diretor do presídio até outubro de 2011) e com o  Psicólogo (está no cargo há oito anos, 

como informou, não faz parte da corporação, é civil e entrou na instituição como voluntário, atualmente é 

contratado) da Instituição em 14/06/2011; e site http://www.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/pmrg/ 

visitado em 21/06/2011   

http://www.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/pmrg/
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 Em 1949, houve a inauguração oficial com o nome “Presídio Militar Romão 

Gomes”, após a unificação entre a Força Pública do Estado de São Paulo e a Guarda 

Civil, resultando na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tornou-se Unidade 

Autônoma em janeiro de 1952 e foi oficializado como tal em agosto de 1954 através do 

Decreto n
o
 28.653. Está desde então subordinado administrativamente ao Comando 

Geral da Polícia Militar e juridicamente ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São 

Paulo. Somente em 15 de Dezembro de 1975, através do decreto n
o
 7.290, recebeu o 

nome Presídio da Polícia Militar “Romão Gomes”, nome dado em homenagem ao 

Coronel Dr. Romão Gomes, primeiro Militar Juiz do Tribunal de Justiça Militar do 

Estado de São Paulo, formado em Direito 
16

. Em seu slogan na fachada em frente ao 

presídio, existe a seguinte mensagem “Aqui o ser humano renasce para construir um 

futuro melhor
17

”; com essa frase o presídio demonstra o que espera receber das pessoas 

em sua representação. 

 Segundo a Assistente Social, além de aplicar a Lei n
o
 7.210 de Execução Penal 

promulgada em 1984, o PMRG aplica os artigos de seu Regimento Interno. O Parágrafo 

Primeiro de seu Regimento Interno (Portaria 003/2004 de 28 de Dezembro de 2004
18

) 

diz: “Os internados recolhidos ao PMRG, integram o Corpo de Internados, efetivo à 

parte, subordinado diretamente à Seção Penal, enquanto permanecer à disposição da 

Justiça”. Esse local destina-se ao internamento de Oficiais e Praças da PMESP (Polícia 

Militar do Estado de São Paulo) para cumprimento de penas privativas de liberdade e 

medidas de segurança, como prisão preventiva. Ao entrar no presídio e fazer parte do 

“Corpo de Internados”, o indivíduo é totalmente exilado do cotidiano, sua vida e é nesse 

contexto que, para Goffman (2010), podemos avaliar a influência desmoralizadora de 

uma sentença indefinida ou muito longa para o indivíduo. 

No PMRG, o interno (forma como o presidiário é chamado dentro dele, em 

conversas indiretas, pois todos são chamados pelo primeiro nome, apesar de alguns 

continuaram sendo chamados pelo sobrenome) tem acesso à Assistência Social, 

Psicológica, Médica e Farmacológica, Odontológica, Jurídica e Religiosa, uma vez que 

existem profissionais da saúde presentes durante a semana e 11 diferentes organizações 

                                                           
16

 Não existem todas as informações em todos os locais, sobre as datas no CD está mais completo, mas a 

explicação foi retirada do site e da entrevista com a Assistente Social. 
17

 Informação retirada do CD e da página encontrada no Google, “files” do Capitão Geraldo  
18

 Busca do Google: files.capitaogeraldo.com.br 
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religiosas
19

 que fazem culto, missa ou trabalho pelo menos uma vez por semana por até 

duas horas, e cinco delas (Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã, Católica, 

Associação PMs de Cristo e Casas André Luiz), duas vezes por semana por até duas 

horas. Os rituais religiosos estão disponíveis para os internos durante toda a semana (de 

segunda a domingo)
20

 no presídio masculino e três vezes por semana no presídio 

feminino, portanto não são todas as manifestações religiosas a que as mulheres têm 

direito, “eles oferecem, nós temos que aceitar”. Ou seja, “todos os aspectos da vida são 

realizados no mesmo local e sob uma única autoridade; as várias atividades obrigatórias 

são reunidas num plano racional único, supostamente planejado para atender aos 

objetivos oficiais da instituição”. (GOFFMAN, 2010, p 17-18) 

Para o trabalho, que é obrigatório, os internos contam com laborterapia, 

suinocultura, agricultura, avicultura e apiário. O trabalho é um requisito para o interno 

mudar de estágio e permite que tenha dinheiro para mandar à família, pois desde 2008 

não recebe mais o salário inteiro e sim pela metade, de Policial Militar. No caso das 

mulheres que estão presas, o trabalho é feito artesanalmente dentro do prédio em que 

ficam presas, até que elas estejam no terceiro estágio ou semiaberto. Esse é o segundo 

ponto que demonstra a diferença no tratamento entre as mulheres e os homens presos, 

pois, além de não terem o mesmo direito em relação às manifestações religiosas, as 

mulheres não andam pelo espaço todo que o presídio ocupa. “Nós ficamos presas 

mesmo” na fala de uma das internas quando estávamos conversando após o culto da 

Igreja Assembleiade Deus na ala feminina. 

A prisão de policial militar feminina é recente (sete ou oito anos de existência, 

segundo o diretor do presídio) e fez com que o presídio reorganizasse um espaço para 

poder alocar as mulheres e respeitar os seus estágios. Primeiramente as celas femininas 

foram montadas fora do prédio em que estão localizadas as celas masculinas, mas 

dentro do complexo do presídio onde atualmente funciona a lavanderia. Em seguida, 

foram realocadas para dentro da subseção, prédio em que ficam os internos do primeiro 

estágio. Lá existem quatro celas onde as mulheres ficam durante todo o cumprimento da 

pena; elas só podem andar pelo complexo quando estão no terceiro estágio e saem para 
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 Deu-se o nome  de organizações religiosas por serem diferentes tipo de manifestações religiosas e não 

necessariamente todas chamadas de Igreja.  
20

 Uma observação interessante é que não é falado sobre a Pastoral Carcerária, apesar de alguns internos 

terem  me perguntado se fazia parte deste grupo quando fui em minha primeira visita de campo. 
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trabalhar ou por meio da progressão para o regime semiaberto, momentos em que se 

encontram com os homens.  

As mulheres fazem pão de mel, artesanato e, às quartas-feiras, o diretor autoriza 

que elas façam a própria comida, ele diz: “eu deixo porque cansa né, comer todo dia a 

mesma”. Houve dois casos de gravidez: no primeiro, a interna não falou quem era o pai, 

pois foi alguém de dentro do presídio e no segundo a interna engravidou do marido 

durante as visitas. Nesse caso, o bebê nasceu enquanto ela estava cumprindo a pena e 

ficou durante seu primeiro ano de vida morando lá com a mãe. Após os meses que são 

de direito da grávida presa, a mesma pediu ao juiz para continuar com a criança e o 

pedido foi aceito, mas a criança sofreu quando saiu devido ao intenso barulho da rua e a 

mãe precisou voltar ao presídio para que ela se acalmasse e acostumasse aos poucos 

com o barulho. O pai da criança também estava preso (é cidadão comum) e hoje todos 

moram juntos. 

Em 2005, durante a entrevista, relatou a Assistente Social do PMRG que houve 

um período em que os internos tinham aulas de segundo grau, ministradas pela Igreja 

Adventista de Sétimo Dia. Além das assistências relatadas acima, os internos podem 

contar com acupuntura, Reiki e, como observado, em 2011, há dentista e fisioterapeuta 

(serviços também usados pelos PMs que lá trabalham e executados por profissionais 

voluntários, civis, que vão ao presídio atender a eles. Essas assistências, que não são 

reguladas por lei, demonstram um cuidado (ambíguo) ao interno, pois, ao entrar no 

presídio, passa a não ser mais visto como policial. O seu eu é mutilado, pois “a barreira 

que as instituições totais colocam entre o internado e o mundo externo assinala a 

primeira mutilação do eu” (GOFFMAN, 2010, p 24). As crenças que tem em relação 

aos outros são modificadas, não haverá mais o uso da patente como policial e suas 

atribuições mudam de figura; mesmo que voltem a atuar como policial após a saída da 

prisão, não trabalharão no mesmo local que antes. 

Desde o primeiro contato com o Presídio, algumas informações em relação ao 

trabalho do Serviço Social e da Psicologia se confundem. Na conversa com a Assistente 

Social em 2005, ela disse que o Serviço Social é porta de entrada e o único setor que os 

internos podem procurar sem precisar de ofício e, por esse motivo, se sentem mais 

livres para procurá-lo, seja por si mesmos ou por algum companheiro. Já em 2011, o 

Psicólogo (um civil, nomeado que trabalha na instituição, sendo que em 2005 a 
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informação existente era que o Psicólogo da Organização era voluntário e não estava 

todos os dias no Presídio) informou que faz duas entrevistas logo que a pessoa chegava 

ao presídio e as demais conversas poderiam acontecer por iniciativa dos internos, 

ressaltando que é livre a procura. As informações dos dois profissionais são diferentes, 

quando dizem que os setores estão abertos para conversar com os internos: um comenta 

a existência do ofício e o outro não. Durante a entrevista, em 2011, não é falado do setor 

de Serviço Social como outra porta de entrada, pois, a partir dos atendimentos do 

psicólogo, os internos vão para as celas divididas de acordo com o resultado dos testes 

que ele aplica para identificar a personalidade e “poder distribuir as pessoas de forma 

que não haja problema entre elas”. 

As duas entrevistas iniciais do psicólogo dizem respeito ao momento em que o 

indivíduo chega ao presídio e depois do que ele chama de “quarentena” (uma semana 

depois da chegada), é o primeiro momento de adaptação antes de ir para cela. Os 

internos com problema psiquiátrico são direcionados a celas específicas e têm 

acompanhamento. Durante as visitas, percebi que ficam na subseção, pois, quando 

questionei a mudança de estágio para esses indivíduos, recebo a seguinte resposta do 

diretor: “no PMRG temos quatro medidas de segurança e os tratamos igualmente aos 

outros (devem seguir “medida de segurança” e não pena, para isso precisam de:local 

separado dos demais, chamada de área psiquiátrica, psiquiatria, laudo médico, entre 

outros) exceto por um acompanhamento psicológico mais aproximado e por um grupo 

de internos mais confiáveis que procuram ajudá-los e nos relatam seu andamento. Posso 

dizer que essas medidas dão certo”. Foi o único momento em que houve conversa sobre 

o assunto e a resposta não é muito foi esclarecedora. Não há qualquer outro comentário 

entre os internos e/ ou entre as pessoas que trabalham no presídio, exceto o psicólogo 

que comenta sua atuação e fala um pouco sobre problemas psiquiátricos e crime e seus 

conhecimentos em pesquisa e no trabalho diário no presídio. 

 Neste presídio, os regimes de cumprimento de pena são três, iguais nos presídios 

ditos comuns: fechado, semiaberto e aberto (o tempo todo recolhido no presídio, pode 

sair para trabalhar com autorização do Juiz Corregedor e das Execuções Criminais e 

quando de folga fica no PMRG; prisão albergue ou prisão albergue domiciliar, na qual o 

presidiário se apresenta apenas toda primeira segunda-feira de cada mês ao PMRG, 

respectivamente). A diferença deste presídio para os outros está na divisão do regime 

fechado em três estágios: no primeiro,
 
ficam na subseção correcional; no segundo

 
e no 
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terceiro, ficam no alojamento-cela destinado a cada estágio. Pelo que foi possível 

perceber, os internos da subseção usam a camiseta do uniforme de uma cor diferente, a 

deles é de tom marrom e dos outros, de amarelo. Cada estágio tem número de visita, 

tempo em que passam no presídio e local por onde podem circular correspondente. No 

começo, podem receber um familiar de primeiro grau e esposa/marido, mas com o 

decorrer do tempo aumenta para dois familiares e um amigo, além da possibilidade de 

ficar só no prédio, poder circular em volta e depois ir até o parquinho. As visitas são 

importantes para os internos, pois dão continuidade aos seus laços sociais e adquirem 

um significado simbólico, pois “aparece como o único vínculo com o mundo externo e, 

por isso, a preservação dos contatos com a família – além dos benefícios materiais e 

emocionais imediatos – representa também a preservação da vida do lado de fora dos 

muros da prisão”. (DIAS, 2008, p.166) 

Para mudar de estágio, o presidiário precisa permanecer no mínimo quatro 

meses, ter bom comportamento, trabalhar e frequentar um grupo religioso, o que para 

Goffman (2010) demonstra a forma de adaptação ao ambiente da instituição total e, 

como demonstram outros autores, as práticas religiosas são vistas como funcionais pela 

administração prisional, uma vez que as pessoas que participam delas costumam dar 

pouco trabalho em quesitos disciplinares, seguindo as regras de cada subgrupo. 

A frequência ao grupo religioso é um assunto bastante discutido, pois a 

participação no(s) culto(s) ajuda o interno dentro do presídio. Durante as visitas ao 

presídio e conversas com o diretor ou psicólogo e outros policiais que lá trabalham, fica 

evidente que ao participar de um grupo religioso o interno pode mudar de estágio, 

principalmente do primeiro para o segundo com mais rapidez. Por exemplo, se o interno 

participa de um grupo religioso, trabalha e tem bom comportamento, ele pode mudar do 

primeiro estágio para o segundo em quatro meses. Apesar de funcionar como uma regra 

a participação em um grupo religioso, fato percebido e dito nas entrelinhas, segundo o 

diretor do presídio, essa participação não é computada como progressão de pena. 

Poucos são os internos que não participam de algum grupo religioso, principalmente no 

momento em que entram no presídio; nos demais momentos a religião vai tomando 

outros sentidos. Como um dos internos diz: “o cara vai no culto todo dia....e meu, o cara 

vai no culto a noite, ai ele acorda de madrugada tá no meio do alojamento lá orando, vai 

e toma café e vai orar e....aquela cobrança com Deus né meu (ri)....querer ir embora, 

querer ir embora, ai você vê, eu vejo, que nem agora lá né, tá meu aquele fervor no culto 
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né, todo mundo no culto, cantando louvor é bonito de vê né. Ai passa um.... passa um 

tempinho você vai ver meu, daqui um, daqui uns dias você vai ver, ai começa né, o 

combustível vai acabando né, conforme vai....vai recebendo as paulada ai vai mudando 

as coisas então.” (Gabriel
21

).  

Sabe-se que a religião, representada através de palavras difundidas pelos 

religiosos, faz com que os participantes se sintam pertencentes a um grupo, mostra que 

podem mudar, serem aceitos e acolhidos. As músicas cantadas (louvores ou hinos como 

são chamados) dão sentido a muitos pensamentos relacionados ao momento em que 

estão, levando força e mostrando que a crença no sobrenatural pode ajudá-los. A crença, 

como eles chamam a “fé na Palavra de Deus ou em Deus”, é o que os guia, dá sentido 

para vida e para busca de emancipação. Alguns dizem que pela fé conseguem milagres 

como a diminuição de pena, ficam mais tranquilos para terminar de cumpri-la e que a 

família os acompanhou na entrada ao grupo religioso, mesmo que não seja o grupo que 

a família seguia anteriormente. Esse assunto será aprofundado no decorrer da pesquisa, 

mas é possível supor que existe um grande interesse pela participação dos internos, pois 

diante da administração prisional as práticas religiosas são vistas simplesmente como funcionais, 

já que seus integrantes, em geral, dão menos trabalho, em termos disciplinares, para os 

funcionários dessas instituições. Contudo, não há qualquer tipo de vantagem ou benefício 

concedido a presos unicamente por pertencerem à igreja. (DIAS, 2005, p 52) 

 A autora, em seu livro “A Igreja como refúgio e a Bíblia como esconderijo: 

religião e violência na prisão”, além de discutir as práticas religiosas como funcionais, 

fala de diferentes perspectivas dessa prática, que são: 1) perspectiva instrumental das 

práticas religiosas (a religião não teria ou teria pouca influência sobre o comportamento 

do preso, o que demonstra que o indivíduo estaria representando a conversão) e 2) 

perspectiva religiosa das práticas religiosas (essa prática conduz à renovação moral, 

seria a única saída do preso). Essas duas perspectivas são encontradas no PMRG, pois 

sabe-se que alguns internos frequentam o grupo religioso para abatimento de pena e por 

perceberem que a religião é importante, e outros frequentam com a intenção de 

encontrar um novo caminho, se convertem e “tornam-se outras pessoas”. 
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 Todos os nomes utilizados são fictícios. 



38 
 

De acordo com informações obtidas até dezessete de novembro de 2011
22

 

existem 225 internos no PRMG, sendo 55 do regime semiaberto e 163 do regime 

fechado, distribuídos em 74 no primeiro estágio, 46 no segundo e 43 no terceiro. Entre 

os internos que lá estão, existem somente duas mulheres. A maioria desses internos foi 

exonerada da corporação após a entrada na prisão. 

 Existe uma discussão sobre a demora nessa decisão, pois a partir desse momento 

há a possibilidade de o presidiário ser enviado para um presídio comum, desde que não 

tenha cometido crime militar e em casos como prisão da equipe, pode-se constatar a 

inocência de alguns deles ou este pode ter uma pena de menor tempo para cumprir. É 

neste contexto que podemos avaliar a influência desmoralizadora de uma sentença 

indefinida ou de sentença muito longa e a solidariedade heróica, em que cada um afirma 

a história do outro, não importando se todos estavam no momento da situação ou não 

(GOFFMAN, 1995; 2010, p. 64 -65). 

 De acordo com o artigo 48 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, Lei 

Complementar N
o
 893 de 09 de março de 2001,  

a expulsão será aplicada, em regra, quando a praça policial-militar, independentemente da 

graduação ou função que ocupe, for condenado judicialmente por crime que também constitua 

infração disciplinar grave e que denote incapacidade moral para a continuidade do exercício de 

suas funções. 

 Os internos respondem às duas justiças, apesar de muitas vezes a justiça militar 

(administrativa, como eles chamam) esperar a decisão da justiça comum, sabe-se que: 

Os oficiais das prisões militares podem ter a possibilidade de permitir, ou não, que o internado 

possa voltar para o serviço ativo e, potencialmente, obtenha uma dispensa honrosa; os 

administradores dos hospitais de doentes mentais podem ter a possibilidade de dar “um atestado 

de saúde mental” (dispensado como curado) e também recomendações pessoais. Esta é uma das 

razões pelas quais os internados, na presença da equipe dirigente, às vezes fingem entusiasmo por 

aquilo que a instituição está fazendo por eles. (GOFFMAN, 2010, p 68)  

Dentre os diversos crimes cometidos: homicídio, roubo e estupro (dentro desse 

quadro está a pedofilia, cometida por policiais reformados ou da força pública, pois não 

é somente Policial Militar em exercício que tem direito a ser preso no PMRG) são os 
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 Informação passada a um grupo de estudantes do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências 

Humanas e da Saúde da PUC-SP, em visita ao PMRG através da disciplina Psicologia Institucional. 

Nesse semestre, a autora participava das aulas como estagiária docente.  
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mais comuns e dentre os internos A maioria estava na corporação há mais de 5 anos 

(segundo informação colhida durante a pesquisa de campo), no chamado Estágio do 

Desencanto, descrito por Helvécio (1999), major da Policia Militar do Estado de São 

Paulo, citado por Graeff (2006), em diante. Esse estágio (relaciona-se bastante com os 

entrevistados) ocorre entre os 6 e 13 anos de trabalho, como uma extensão do choque de 

realidade experimentado nos primeiros 5 anos. Em suma,  

é um tempo de amarga decepção para muitos policiais, uma constatação de que as pressões e 

exigências da organização policial ultrapassam de longe sua capacidade de reagir com êxito. (...) 

Os policiais têm uma sensação de fracasso pessoal, por se sentirem incapazes de lidar com as 

exigências do policiamento. O PM se sente ineficaz em relação ao crime, à sua própria carreira e 

ao bem comum. (p 12) 

 Contudo, o funcionamento do PMRG é próximo ao do Quartel (com bastantes 

regras e o tempo quase todo preenchido), os internos acordam às 6 horas da manhã, 

tomam café, arrumam o alojamento, ficam perfilados para o hasteamento da Bandeira 

Nacional e cantam canções cívicas antes de irem para suas oficinas trabalhar. À noite 

participam dos cultos; alguns fazem artesanato ou ficam nas celas ou corredores do 

prédio da administração (fumando ou conversando no espaço aberto ou dentro, próximo 

às celas-albergues). Mesmo com bastante artifício e mobilidade dentro da instituição, 

seus costumes e contato com a sociedade não acontecem, demonstrando que os 

indivíduos são mudados, mas o sistema não.  

A mortificação ou mutilação do eu tendem a incluir aguda tensão psicológica para o indivíduo, 

mas para um indivíduo desiludido do mundo ou com sentimentos de culpa, a mortificação pode 

provocar alívio psicológico. Além disso, a tensão psicológica frequentemente criada por ataques 

ao eu pode também ser provocada por questões não-percebidas como ligadas aos territórios do eu 

– por exemplo, perda de sono, alimento insuficiente, indecisão crônica. (GOFFMAN, 2010, p. 

49) 

Essa mortificação também é provocada pelo fato de o indivíduo estar fora da 

sociedade, não fazendo a manutenção dos dispositivos sociais e, portanto, fora do 

movimento dialético da sociedade – formada pelo indivíduo e formadora de sua 

socialização. Por isso a importância das formações das microssociedade dentro das 

instituições totais, pois por meio delas a realidade torna-se de alguma forma objetiva. 

Nesse sentido, Dias (2005), em seu artigo “Evangélicos no cárcere: representação de um 

papel desacreditado”, nos diz:  
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Mais do que qualquer outras, a realidade social criada e recriada numa instituição como a prisão 

é frágil e precária, as representações aí desempenhadas devem ser mantidas o tempo todo, 

mediante a mesma audiência, o que sem dúvida a torna mais tensa e mais subjetiva à ruptura. (p 

53) 

A maioria dos internos é ressocializada (segundo o diretor do presídio) e isso 

acontece, pois o público do mesmo tem média de 30 anos de idade e todos têm 

escolaridade (atualmente é necessário ter o ensino médio para entrar na corporação, o 

que antigamente era pré-requisito e demonstra uma população variada no presídio, pois 

policiais reformados também cumprem pena nele). Sobre o assunto, Sykes (1974), 

citado por Dias (2008, p.156), também chama a atenção para a dúbia função da prisão – 

punição e/ou recuperação – que se reflete na ambiguidade como o trabalho é tratado, ora 

instrumento de ressocialização, ora uma punição às infrações cometidas pelos presos. 

Não há muitos modos de certificar essa ressocialização. Acredito que a condição para 

essa afirmação é a reincidência no crime ser pequena, apesar de existente e os 

indivíduos que o fazem irem para o presídio comum.  

Segundo Dias (2008), existem três elementos considerados mais importantes no 

processo de ressocialização: família, educação e trabalho. Os três são visíveis no 

PMRG, pois, apesar de não existir mais o ensino escolar, todos os internos trabalham e 

há uma reaproximação com a família, o valor dado a ela se modifica.  Os internos dizem 

que, ao chegarem ao PMRG, percebem o quão importante é a família e demonstram 

arrependimento por não terem dado tanto valor enquanto estavam fora do presídio e 

trabalhavam.  

 Em relação às visitas que os internos recebem, o diretor do presídio numa 

conversa sobre o funcionamento da instituição, afirma: “seus familiares passam pela 

mesma revista que os visitantes nos presídios comuns, apesar de abaixar só uma vez. 

Uns policiais (internos do presídio que foram reclamar com o diretor e pedir tratamento 

diferenciado pelo motivo da prisão) vieram falar que estão presos porque mataram 

bandidos e as mulheres passavam pela mesma coisa que mulher de bandido. Ai falei que 

ia confiar neles, não podia ser diferente das mulheres dos outros, e colocar detector de 

metal e depois de três meses a gente conversava. Ah, não deu outra, fizemos uma revista 

achamos celular, MP4, garrafinha de pinga, (revista) playboy, ai voltamos a revista. 

Fazer o que? Dependia deles, eu quis confiar”. Essa situação demonstra que, apesar de o 

diferencial do PMRG em relação ao tratamento dos indivíduos que lá estão e seu 
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funcionamento, outras coisas são corriqueiras e podemos dizer que demonstram a 

vontade de conviver com a sociedade como um todo e não unicamente com a 

microssociedade em que vivem. As visitas acontecem todo domingo e feriado nacional, 

se for de familiar ou amigo, já os PMs que quiserem visitar alguém, precisam ir durante 

a semana. 

 A rigidez e a hierarquia, presentes no trabalho da PM, também são encontradas 

em seu presídio: os oficiais quando presos não podem ser algemados ou colocados no 

“chiqueirinho” (castigo). Os internos parecem livres e, não vigiados, andam pelo 

presídio, conversam com os policiais que lá estão trabalhando como colegas, são 

chamados pelo nome e alguns sabem como os internos eram quando em exercício, por 

exemplo, como declara um Tenente que trabalha no presídio sobre um dos internos 

entrevistados: “esse era um bom policial, estava na hora errada, no local errado”. Essa 

situação demonstra a diferença existente no presídio entre os internos, a hierarquia 

continua sendo respeitada mesmo num momento que o eu não tem mais autonomia e 

precisa responder a outras regras. Neste ponto, quando Goffman (2010) afirma, “cada 

especificação tira do indivíduo uma oportunidade para equilibrar suas necessidades e 

seus objetivos de maneira pessoalmente eficiente, e coloca suas ações à mercê de 

sanções.” (p 42), ilustra essa diferença e também podemos dizer que, além da diferença 

pela hierarquia, alguns internos esperam tratamento diferente porque dizem que 

“mataram bandidos”. 

O funcionamento do presídio demonstra sua política de identidade. Por política 

de identidade, entende-se prática social de produção ou manutenção de determinados 

modelos identificatórios, estabelecendo um modo hegemônico de identidade
23

 - 

identificatório. Ou seja, de acordo com as regras para mudança de estágio, os internos 

devem tornar-se religiosos, participando de pelo menos um culto e seguindo as regras 

daquele grupo. Com essas mudanças, eles se mostram por novos personagens em novos 

papéis, mas isso não quer dizer que os antigos não podem ser encontrados, pois 

sabemos que não nos mostramos da mesma forma em diferentes situações; além de 

deixá-los com a imagem de bem comportados, tranquilos para os funcionários do 

presídio. 
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 Segundo apresentação de Juracy A. M. Almeida no NEPIM (Núcleo de Estudos Pesquisa Identidade- 

Metamorfose) do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC-SP, cuja 

coordenação é do Prof. Dr. Antonio da Costa Ciampa. 
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O trabalho ocupava detento, obrigando-o a se concentrar nas tarefas propostas; a religião, além 

de “por si só ocupar a mente” do detento com obrigações religiosas, atribuía novos significados 

às demais atividades, supostamente reforçando a participação do detento nos postos de trabalho e 

demais atividades desenvolvidas no interior das unidades penais. (SCHELIGA, 2005, p 68) 

Com a formação de novos personagens: interno, ex-policial, religioso, entre 

outros que poderemos encontrar no decorrer do cumprimento da pena ou espera pelo 

julgamento enquanto está em prisão preventiva, os internos são sempre vistos ou 

ouvidos por alguém, seja por colegas de cela, pelos policiais que lá trabalham ou pelos 

religiosos A exposição está sempre presente, há vigilância o tempo todo, mesmo que 

seja pelo próprio interno, pois sabe que algumas regras, se infringidas, trarão grandes 

problemas para ele. 

Com essa vigilância a todo momento e muitas regras para seguir, os policiais 

militares que pretendem trabalhar no PMRG, não podem ter nenhuma ocorrência, que 

os caracterize como “maus” policiais. Ao seguirem essa regra, candidatam-se e são 

chamados ou não para o trabalho; o mesmo acontece com o diretor, ele se candidata e é 

vigiado por todos em seu trabalho, pois não pode haver fugas e maus tratos para com os 

internos. O diretor, que estava no presídio no momento da pesquisa, parecia satisfeito 

com o trabalho, conta que dos diretores foi o que mais ficou no presídio (no final da 

pesquisa de campo o diretor estava se despedindo do cargo para poder ganhar 

promoção) e que teve poucas fugas (sete) durante sua direção. Em uma dessas fugas, o 

corregedor “queria que eu pedisse baixa do cargo” (diretor) e contou que estavam 

vigiando seu trabalho; nesse momento o promotor ligou e questionou sobre a fuga, 

todas as perguntas foram respondidas pelo diretor que assumiu o erro e concordou que 

precisavam melhorar em algumas questões. Ao fim da conversa, conta o diretor que o 

promotor disse "não sabia que o Aldo era tão transparente". 

 Dentre as cerimônias institucionais que acontecem dentro do presídio, há as 

festas anuais em que todos participam, como por exemplo, o Natal. Além de os internos 

se misturarem com outras pessoas nas visitas e durante o exercício, por exemplo, com o 

filho do diretor que vai ao presídio jogar futebol com os internos esporadicamente. 

Numa das minhas visitas, eles conversaram pelo telefone sobre o assunto, o que é outro 

aspecto que demonstra a diferenciação deste presídio com os outros. 

 Enfim, 
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Pretendo indicar também a ação da administração na medida em que esta exprime uma 

concepção das pessoas sobre que atua. Também aqui as prisões apresentam um exemplo claro. 

Ideologicamente, os funcionários da prisão podem admitir, e às vezes admitem, que o prisioneiro 

deve aceitar, ainda que contra a vontade, o fato de estarem presos, pois as prisões (pelo menos as 

do tipo “moderno”) supostamente dão um meio para que o preso pague à sociedade, cultive o 

respeito pela lei, admita seus pecados, aprenda um ofício legítimo, e, em alguns casos, receba 

uma psicoterapia necessária. No entanto, em termos de ação, a administração da prisão em 

grande parte se ocupa do problema de “segurança”, isto é, procura impedir a desordem e a fuga. 

Um aspecto importante da definição que a administração da prisão dá do caráter dos internados é 

que, se tiverem a menor oportunidade, tentarão fugir à sua pena legal. Pode-se acrescentar que o 

desejo de fuga dos internados, e sua usual disposição de suprimir esse desejo por causa da 

possibilidade de serem apanhados e castigados, exprime (embora através de sentimentos e ação, 

não de palavras) um acordo com a interpretação dada pela administração. (GOFFMAN, 2010, p 

157) 

 No caso do PMRG, o número de fugas é muito pequeno, há esse acordo a que 

Goffman se refere. Nas falas dos internos religiosos ou alguns outros que têm uma 

família rígida, é possível verificar a aceitação e “pagamento à sociedade” do erro 

cometido, pois são duas instituições que fazem o indivíduo refletir ou somente seguir a 

regra.  
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3. Identidade do Policial Militar 

 

Realizamos uma discussão teórica sobre identidade, baseada no sintagma 

identidade-metamorfose-emancipação de Antonio da Costa Ciampa, cuja formulação 

tem base nos autores George Mead, Peter Berger, Thomas Luckmann e Jürgen 

Habermas.  

O estudo da identidade pretende contribuir para a compreensão da questão do desenvolvimento 

do sujeito, vendo-o como formação, que vai se dando, sob condições materiais e históricas 

determinadas, ao longo dos processos de socialização e de individuação, na medida em que 

natureza e cultura se integram como humanidade. O indivíduo, à medida que vai adquirindo a 

capacidade de agir e de falar, vai também passando a se reconhecer e a ser reconhecido pelo 

outro como alguém que pode afirmar ‘eu’ de si mesmo, com uma  identidade em constante 

formação e transformação, ou seja, uma identidade entendida como metamorfose, resultante 

de um processo de formação que dialeticamente articula socialização e individuação. (CIAMPA, 

2008, s/n) 

 Quando falamos da identidade de uma pessoa, referimo-nos a seu nome, sua 

profissão, seu status social, entre outros, pois é na atividade que reconhecemos o outro e 

a nós mesmos. Ciampa ([1987]2009) diz que nossa identidade é percebida a partir dos 

personagens que encarnamos, dos papéis que desempenhamos em nossas relações. Por 

exemplo: policial militar é uma representação do si mesmo em uma determinada 

situação que, por sua vez, nega (esconde) várias outras representações que um 

determinado indivíduo também representa. Os personagens nos diferenciam e nos 

localizam nas relações, geram expectativas dos outros em relação a quem devemos ser e 

como devemos nos comportar. Através deles executamos papéis e passamos informação 

sobre nós mesmos, assim algumas situações ficam definidas e os outros saberão como 

agir e esperar de nós para obter a resposta desejada além de identificar algumas 

características do agir, e vice-versa. Se eu sou um policial militar, a minha identidade 

pressuposta (imagem para os outros) é que protegerei os indivíduos e não abusarei de 

minha autoridade frente aos outros e, a partir do momento em que falo de mim para 

alguém, mostro-me como igual, diferente, falo do meu personagem; apresento-me 

demonstrando a incorporação dos valores apreendidos e reconhecidos socialmente. 

Mostramo-nos de uma determinada maneira em cada situação que vivemos, de acordo 
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com os papéis que executamos nos diferentes grupos sociais; dessa forma, a sociedade 

também nos confere uma identidade designada. 

O homem é movimento, é transformação, e tentar compreender a identidade como produção 

histórica, como relação de pertencimento no mundo, é apanhar esse devir humano sem cristalizá-

lo. Procurar compreender quem é o homem foi a preocupação de filósofos, psicólogos, cientistas 

sociais e outros estudiosos do comportamento humano. O homem é o eterno objeto de procura 

pelo próprio homem, que anseia pela busca de si mesmo, pela explicação de si próprio. (CRUZ, 

1989:17) 

Nessa procura do homem por movimento de transformação, está a sociedade que 

é um fenômeno dialético, pois é produto e produtor do homem. É nesse movimento, nos 

processos sociais, que o indivíduo se torna uma pessoa; não há homem independente da 

sociedade. Esse processo dialético consiste em três momentos: 

Exteriorização é a contínua efusão do ser humano sobre o mundo, quer na atividade física quer 

na atividade mental dos homens. Objetivação é a conquista por parte dos produtos dessa 

atividade (física e mental) de uma realidade que se defronte com os seus produtores originais 

como facticidade exterior e distinta deles. A interiorização, reapropriação dessa mesma realidade 

por parte dos homens, transformando-a novamente de estruturas do mundo objetivo em estruturas 

da consciência subjetiva. É através da exteriorização que a sociedade é um produto humano. É 

através da objetivação que a sociedade se torna uma realidade sui generis. É através da 

interiorização que o homem é um produto da sociedade. (BERGER, 2011, p. 16) 

Nesse sentido, a formação e transformação da identidade ocorrem socialmente e 

se desenvolvem dentro da intersubjetividade do Eu com o Outro, além de ser 

consequência do processo de identificação com um grupo: social, cultural ou étnico. O 

indivíduo é socializado para ser determinada pessoa em determinado meio social, assim 

sua imagem social e identidade são reais para ele em sua interação com os outros. 

A identidade é gerada pela socialização, ou seja, vai-se processando à medida que o sujeito – 

apropriando-se dos universos simbólicos – integra-se, antes de mais nada, num certo sistema 

social, ao passo que, mais tarde, ela é garantida e desenvolvida pela individualização, ou seja, 

precisamente por uma crescente independência com relação aos sistemas sociais. (HABERMAS, 

[1983] s/d, p. 54)  

 Essa socialização, pela qual passou, faz parte do mundo da vida que, descrito por 

Habermas, é o espaço de continuidade e renovação da tradição e “da possibilidade de 

ordenações legítimas estabilizarem as identidades de grupo e da socialização dos novos 

membros que surgem a cada geração, constituindo suas identidades pessoais” (PRADO, 



46 
 

1996, p.152 apud LIMA, 2012, p. 257). Os indivíduos participantes desse mundo da 

vida também estariam sujeitos a intervenções sistêmicas que, a partir das tentativas de 

neutralização do mundo da vida pela ação instrumental, distorceriam a comunicação e 

produziriam as patologias da modernidade. Essas intervenções do sistema dizem 

respeito à colonização do mundo da vida; o sentido racional torna-se obrigatório com 

respeito aos fins. As instituições que tradicionalmente ofereciam valores supraordinais 

(religiosas e quase-religiosas), buscando dar sentido a toda conduta da vida, perderam 

sua capacidade de atuar, transmitindo categorias de sentido com pretensão de 

generalidade e, ainda que mantenham essa pretensão, de fato disputam o mercado de 

produção de sentido. (CIAMPA, 1998, p.12)  

Para Berger e Luckmann (2005), nos “pequenos mundos da vida” os diversos 

sentidos que são oferecidos pelas entidades que os intermedeiam não são simplesmente 

consumidos, mas são apropriados e processados até se transformarem em elementos da 

comunhão de sentido das comunidades de vida. Nessa situação, os indivíduos que deles 

participam teriam certa continência, pois os grupos solucionariam alguns conflitos. 

Como exemplo, podemos pensar na fala dos funcionários do presídio sobre a 

participação dos internos nos grupos religiosos.  

Mais do que qualquer outra, a realidade social criada e recriada numa instituição como a prisão é 

frágil e precária, as representações aí desempenhadas devem ser mantidas o tempo todo, 

mediante a mesma audiência, o que sem dúvida a torna mais tensa e mais subjetiva à ruptura. 

Representar o papel de crente nesse sistema social significa conviver rotineiramente com ataques 

à sua representação e com tentativas de desacreditar e desestabilizar a sua identidade. (DIAS, 

2005, p. 53) 

A oferta de sentidos cabe às instituições que, na sociedade moderna, são muitas 

e especializadas na produção e  informação dos mesmos. “A modernização significa a 

troca de uma existência determinada pelo destino por uma longa série de possibilidades 

de decisão” (BERGER, LUCKMANN, 2005, p. 58). Essa longa possibilidade de 

decisão abala a autoevidência e faz com que tenhamos cada vez mais opiniões 

diferentes e a compulsão de escolher. As visões de mundo e ser humano se 

operacionalizam e passam a ser oferecidos como produtos existentes no mercado. 

(CIAMPA, s/d) 

O reconhecimento de um pluralismo de visões de mundo não implica circunscrever uma arena de 

disputa em que se decida qual a “única verdadeira”. Significa submetê-las todas à coerção da 
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crítica, percebendo-as como expressão da riqueza da humanidade. Isto significa buscar 

compreender o outro como diversidade inevitável; significa aprender com o diferente a igualdade 

humana, de modo que todos possam, ao se reconhecer, respeitar-se reciprocamente, sem 

preconceitos ou fundamentalismos; significa aprender a viver na incerteza, ao descobrir que cada 

um concretiza uma alternativa para cada outro; significa saber que nós mesmos somos um outro 

para o outro. (CIAMPA, s/d) 

 O pluralismo vindo com a modernidade trouxe a crise de sentido com essa 

grande oferta, os meios de comunicação de massa difundiram conhecimentos 

especializados de forma popular e as pessoas se apropriaram de algumas dessas 

informações. O mercado tornou-se a instituição econômica a serviço do mundo da vida 

e o colonizou por ser o regulador das relações sociais.  

 Segundo Ciampa (1998), no mundo contemporâneo, os indivíduos têm mais 

crises existenciais e de orientação, ao mesmo tempo, em que têm oportunidade de se 

liberar de opressões coletivas tradicionais. Esse paradoxo parece acontecer, pois as 

sociedades modernas dificultam o compartilhamento de sentidos entre as comunidades 

de vida. Nesse sentido, podemos falar da família, como comunidade de vida que 

também sofre com a pluralização, está em crise como comunidade de sentido por estar 

ameaçada e não mais ser instituição com papéis definidos como antigamente. 

 Ao falar da família como comunidade de sentido e de vida, vale uma pausa na 

explanação e citar Habermas quando cita a importância da familização (termo usado por 

Habermas) para então discutir o desenvolvimento do Eu. 

 Habermas, em seu livro “Para a Reconstrução do Materialismo Histórico” 

(1983), relacionou trabalho e família. Segundo Ciampa, ele se pergunta como o conceito 

de trabalho social permite compreender o que se entende por reprodução da vida 

humana, através dos conceitos de trabalho social e história do gênero humano e, com 

base no pensamento marxiano, admite o trabalho social como condição necessária para 

reprodução da vida humana, chegando à conclusão de que o trabalho é necessário, mas 

não suficiente para distinguir o que se pode entender por forma de vida humana. 

“Podemos falar de reprodução da vida humana, a que se chegou como homo sapiens, 

somente quando a economia da caça é complementada por uma estrutura social 

familiar” (HABERMAS, 1983, p. 116 apud CIAMPA, 1998, p. 3) 
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A familização, existência de um papel paterno em que é possível “integrar 

funções do trabalho social com as funções pelas quais se deve prover à alimentação dos 

filhos”, bem como “coordenar as funções masculinas da caça com as funções femininas 

da coleta” (CIAMPA, 1998, p.3 citando HABERMAS, 1983), é importante e necessária 

na socialização dos indivíduos e, com esse novo sistema social, formam-se os papéis 

sociais e o sistema de papéis que articula os personagens. 

Lima (2012) relata que, para Habermas (1983), a constituição de papéis sociais 

não esgota o imediatismo da relação interativa e as normas sociais linguisticamente 

fundadas substituem as ameaças de violência física, pois para o autor o direito e a moral 

são meios da regulação não violenta da reprodução social, uma vez que conservam a 

intersubjetividade entre sujeitos capazes de linguagem e ação, assim como a adoção de 

papéis universais de comunicação são previstos em situações linguísticas e de ação 

como pressupostos para construção de identidades pessoais e coletivas. (Habermas, 

1983)  

A construção de identidades pessoais e de identidades coletivas correspondentes é, finalmente, 

um pressuposto necessário para a adoção dos papéis universais de comunicação, que são 

previstos em todas as situações linguísticas e de ação, e que encontram expressão na lógica do 

emprego dos pronomes pessoais (Habermas, [1983] s/d, p. 31).  

Ao tornarmo-nos indivíduos, interiorizamos e internalizamos as regras e a 

cultura. Primeiramente incorporamos o que nos é passado e, com o desenvolvimento do 

EU, assimilamos, incorporamos o outro, nós e o mundo criticamente. Através da 

intersubjetividade é que as identidades e relações se constituem, o outro é percebido por 

mim e eu por ele. Esse reconhecimento e aceitação do outro implica transformação de 

ambas as partes, sendo assim, ao fazer parte de uma instituição, modifico-me e assumo 

outro papel, minha identidade é transformada. Dessa forma, nos metamorfoseamos e 

adquirimos cada vez mais características subjetivas únicas, diferenciando-nos dos 

outros, tornando-nos indivíduos, pois, enquanto “pessoas”, somos iguais.  

 Ao diferenciar-se, “o indivíduo se apropria da realidade das instituições 

juntamente com os seus papéis e sua identidade” (Berger, 2011, p. 30), e a identidade 

individual da social que, para Goffman (2008), está referida ao lugar ocupado pelo 

indivíduo na sociedade, pelo qual ele é identificado, enquanto a identidade pessoal está 

ligada à biografia, referindo-se a fatos que o indivíduo pode manipular. Assim, pode se 
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metamorfosear, aceitando ou não as regras instituídas, bem como buscando sentido para 

suas decisões, ações e as novas necessidades que não podem ser satisfeitas com a 

mudança da passagem do capitalismo selvagem para o capitalismo planejado (indústria  

familiar à indústria dos cartéis). 

Segundo Ciampa ([1987] 2009), estamos em constante metamorfose, seja 

através da mesmidade (autonomia ou superação) ou através da mesmice (exposição do 

mesmo, re-posição ou fetichismo
24

). A superação, busca de autenticidade, leva-nos à 

emancipação, a sermos cada vez mais nós mesmos, autorrealizarmo-nos, apesar de 

nosso projeto de identidade ser incompleto, pois sempre buscamos e frustramo-nos com 

algo. 

É só com seu desenvolvimento, que o vai tornando sujeito capaz de agir e de falar, com base na 

intersubjetividade da linguagem (sem deixar de considerar a normatividade da sociedade e a 

objetividade da natureza) que pode chegar a afirmar ‘eu’ de si mesmo, como subjetividade (mais 

ou menos, não absolutamente) autônoma, que se faz história corporificada. Ou seja, como 

ninguém, a não ser o próprio sujeito, pode falar ‘eu’ de si mesmo, sua expressão da subjetividade 

frente ao outro aparece como uma pretensão de autonomia – quando o sujeito afirma ‘quem é e 

gostaria de ser’ – que é compreendida (ou não) e reconhecida (ou não) intersubjetivamente. 

(CIAMPA, 2008, s/n) 

Esse reconhecimento do sujeito por meio de sua ação e incorporação de seu 

papel através da intersubjetividade encontrada numa sociedade pluralista pode causar 

crise de sentido e fazer com que ele busque tratamentos para se reencontrar e remover o 

comportamento desviado. Como demonstram Berger e Luckmann (2005), as 

“possibilidades de tratamento vão desde a liquidação física daquele que se desviou do 

caminho correto até o cuidado espiritual e afetuoso da ovelha perdida” (p. 56). 

Com a crise de sentido, o controle social tenta suprimir esse tipo de pensamento, 

principalmente quando se trata de algum comportamento que pareça prejudicial  aos 

olhos de algumas instituições.  

Uma instituição se vê ameaçada quando os membros que vivem dentro começam a refletir sobre 

os papéis institucionais relevantes, as identidades, os esquemas de interpretação, os valores e as 

maneiras de ver o mundo. Os filósofos conservadores sempre pressentiram isso teoricamente; os 
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 Quando descobrimos o fetichismo da personagem, falamos da dificuldade do indivíduo atingir a 

condição de ser-para-si, criando o que chamamos de identidade-mito, o mundo da mesmice (da não 

mesmidade) e da má infinidade (a não superação das contradições). (CIAMPA, [1987] 2009: 151) 
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oficiais mais graduados da polícia sabem disso por experiência prática. (BERGER; 

LUCKMANN, 2005, p. 57) 

Essa falta de reflexão por parte dos integrantes de algumas instituições e a ampla 

possibilidade de tratamento, até para ovelha perdida, como dito acima, demonstram que 

“até mesmo os deuses estão à disposição numa multiplicidade de ofertas de escolha” 

(BERGER; LUCKMANN, 2005, p. 59), ou seja, as religiões estão disponíveis e 

atualmente não é necessário seguir unicamente uma religião. Pode-se participar de 

diversos grupos, frequentando em momentos diferentes a religião que se acredita servir 

melhor para determinada situação, por exemplo. 

Com o sincretismo existente no Brasil, dizer que a Igreja, de qualquer religião, é 

o local que institucionaliza a religiosidade e espiritualidade dos indivíduos, não é 

suficiente, pois algumas religiões não têm Igreja e existem pessoas que não frequentam 

um só local religioso. No caso dos policiais militares que estão presos, essa mistura de 

participações é percebida.  

O indivíduo precisa submeter-se aos objetivos das organizações, em vez de adaptar a seu próprio 

sendo de valor as vantagens delas. Portanto, como vimos, a diferença estrutural das sociedades 

modernas não é compatível com a continuidade de ordens de sentido e valor supra-ordenadas e 

obrigatórias em geral. Mas elas são uma condição prévia para uma concordância social garantida 

na formação da identidade pessoal e para um alto grau de comunhão de sentido nas comunidades 

de vida. (BERGER; LUCKMANN, 2005: 78) 

Os muros protetores não mais existem sem brechas; o cidadão da modernidade 

busca essas brechas ao mesmo tempo em que se vê perdido por não encontrar 

possibilidade de lutar de forma coletiva, como antigamente. Ainda em relação a isso, 

podemos pensar nas reações que os autores citados acima dizem existir diante do 

pluralismo: fechar as brechas como proteção ou abri-las mais, demonstrando a crise 

existente na modernidade, pois o mal-estar em que vive no momento da crise, deixa-o 

angustiado e sem saída; abertas ou fechadas as brechas, não seria resolvida a questão. O 

pluralismo está estreitamente ligado à secularização, os dois processos engendram uma 

crise de credibilidade imbricada,  

a situação pluralista, ao acabar com o monopólio religioso, faz com que fique cada vez mais 

difícil manter ou construir novamente estruturas de plausibilidade viáveis para a religião. As 

estruturas de plausibilidade perdem solidez porque não podem mais apresentar a sociedade como 

um todo para servir ao propósito da confirmação social. (BERGER, 2011, p. 162) 
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Assim, o mal-estar vivido pode afetar menos o indivíduo quando esse acha uma 

válvula de escape, um refúgio onde possa acalmar angústias e encontrar respostas, pois 

sabe-se que a identidade é formada através da linguagem e da relação eu-outro, mesmo 

que no contato entre as pessoas os significados dados para as ações sejam diferentes, 

novos. “A linguagem comum está lá, mas um uso diferente do que é feito em cada novo 

contato entre as pessoas, o elemento de novidade na reconstrução ocorre na reação dos 

indivíduos pelo pensamento do grupo que pertencem” (MEAD, 1962, p. 198). É nesse 

momento que a religião pode servir como local de proteção para o indivíduo contra a 

anomia (estar contra a ordem da sociedade), através do sagrado, sob uma forma 

adequada de plausibilidade. Com a mudança para o Estado laico, o Estado deixa de ser a 

instância coercitiva relacionada à instituição religiosa dominante, com isso não pode 

mais contar com a submissão da população, e o pluralismo faz com que tudo seja 

colocado na órbita do mercado, apesar de ainda existirem crimes em nome de sistemas 

religiosos. 

A “crise de credibilidade” na religião é uma das formas mais evidentes do efeito da secularização 

para o homem comum. Dito de outro modo, a secularização acarretou um amplo colapso da 

plausibilidade das definições religiosas tradicionais da realidade. Essa manifestação da 

secularização a nível de consciência (“secularização subjetiva”, se se preferir) tem seu correlato a 

nível socioestrutural (como “secularização objetiva”). (BERGER, 2011, p. 139) 

 Apesar de a formação do Estado laico ser um assunto bastante peculiar, pois 

tratamos de uma instituição do Estado que tem grande apreço pela religião, 

demonstrado nas falas dos que lá estão trabalhando e em algumas mensagens colocadas 

nas paredes, ou seja, o poder público, de certa forma, impõe formas de religiosidade. 

O ser humano se descobre numa situação histórica, datada, pessoal, social e ecologicamente 

definida, sempre junto com outros no mundo, situação face à qual se sente desafiado a tomar 

posição e se assumir decisões e destarte a constituir-se como pessoa. Ele é o único ser da criação 

que não nasce pronto. Tem que se construir e plasmar seu destino interferindo no mundo e se 

relacionando com os outros. Ao assumir essa situação concreta, experimenta de fato quem ele é: 

um ser mergulhado no mundo e nas várias estruturas e conjunturas, mas também um ser capaz de 

elevar-se permanentemente acima delas, de rebelar-se contra elas, de questioná-las, de elaborar 

alternativas a elas e de fazer opções que o definem definitivamente. (...) Essa sua decisão 

significa existencialmente realização ou frustração, felicidade ou desgraça, salvação ou perdição. 

(BOFF, 2002, p 33-34, sublinhado da autora) 

 Em relação à discussão sobre o PMRG, policial militar, identidade e religião, 

percebemos que essa salvação existente na decisão do indivíduo quando se experimenta 

como mergulhado no mundo, muitas vezes, é sentida através da religião, uma vez que 
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ela tira do indivíduo o sentimento de anomia frente à crise vivida socialmente. Assim 

“fornece, por meio da categoria do sagrado, a ideia de um cosmo que transcende e, ao 

mesmo tempo, inclui o homem e suas experiências, possibilitando a reordenação da sua 

realidade em termos, agora, desta totalidade cósmica”. (DIAS, 2008, p.112) 
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4. Religião 

 

Sendo a religião importante socialmente, pois “pode, por exemplo, incrementar a 

autoestima por oferecer uma identidade social (...) pode compensar sofrimentos 

objetivos e sentimentos de inferioridade ao criar uma identidade grupal dos eleitos que 

são realmente superiores, apesar da miséria do mundo” (BELZEN, 2010, p 426), e com 

isso dar um sentido à vida do indivíduo, serão pensadas questões teóricas e categorias 

que ajudam a compreender o sentido da religião para identidade do presidiário. Para tal 

propósito, será usada a perspectiva hermenêutica
25

, dentre as encontradas na Psicologia 

da Religião, partindo da experiência do indivíduo. 

Pensar o sentido da religião e como a mesma é percebida pelos policiais que estão 

no presídio, é pensar a experiência religiosa naquele local e a nova criação de sentido, 

levando em conta a crise que os mesmos passam ao se tornarem policial-militar-detentor 

do poder-preso e também o fato de o presídio possuir um modo de existir, uma 

comunidade cultural que influencia o agir humano. Segundo Belzen (2010),  

para estudar as diversas modalidades de formação da identidade que podemos encontrar nas 

diversas culturas ou os aspectos psíquicos de práticas divergentes em diferentes religiões, alguém 

pode ser mais bem-sucedido com uma abordagem que leve em conta os fatores históricos e 

socioculturais do que com uma abordagem embasada somente na biopsicologia. (p.39) 

 Ao entrar em contato com essas diversas culturas ou aspectos psíquicos é que a 

religião e a religiosidade são vistas como distintas, uma vez que a religião é um 

fenômeno cultural, que confere sentido, ordem, plausibilidade ao indivíduo ou grupo e a 

esta é subjetiva e pessoal, possível pela existência da consciência e self do indivíduo 

que dá sentido ao que percebe em si, no outro e no mundo (BELZEN, 2010; 

PORTELLA, 2006; VALLE, 2005). Como fenômeno cultural, Belzen define a religião 

por dois pontos: 1) como constituída por subculturas religiosas específicas cujas 

características e funções outras áreas da ciência, além da Psicologia, podem estudar; 2) 

envolve todos os tipos de funções psíquicas, e não está radicada numa única função 
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 Segundo Belzen (2010, p. 60), a psicologia hermenêutica sempre encontra seu sujeito numa intersecção 

da corporeidade e um sentido cultural complexo. Normalmente, ela encontra o ser humano num tempo 

quando este já completou certo estágio em sua jornada de vida. Quando ela pergunta ao viajante sua 

identidade, sobre a pessoa que ele é, ela se volta para sua história, para o processo de desenvolvimento ou 

amadurecimento pelo qual passou e chegou a ser a pessoa que é agora. 
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psicológica, e tudo isso pode dar um ímpeto novo à análise psicológica da religião (p 

129) e sempre pressupõe uma espiritualidade, mas nem sempre a espiritualidade 

pressupõe uma religião, apesar de a espiritualidade e religiosidade serem entrelaçados 

em seu significado no Ocidente. Por espiritualidade o autor entende algo que se refere à 

conduta humana, às práticas, aos atos e  às atividades.  

Valle (2005) e Giovanett (2005) têm uma perspectiva que acrescenta a de Belzen 

(2010), tratam a espiritualidade como questões que dizem respeito ao indivíduo e sua 

preocupação com a busca de um sentido espiritual, um sentido para o existir e agir. 

Dizem que é algo elementar, nos ajuda a ter força para os questionamentos, 

compromissos e nos orienta para o porquê último da vida, pois, quando vivenciamos a 

espiritualidade, descobrimos que ela é uma abertura para o outro, não um fechamento, 

interiorização em si. 

 Com a laicização do Estado, a religião passou a influenciar a vida individual e 

não mais o coletivo, com o poder de influência e totalizante na vida social e cultural.  

Os indivíduos, contudo, continuam a viver dimensões religiosas, agora bem particulares, a partir 

da própria lógica da Modernidade: a autonomia racional (e também emocional) em compor o seu 

mundo, a sua totalização e sentidos a partir - tantas vezes - dos fragmentos, uma vez que na 

sociedade secularizada a religião não mais consegue estabelecer esta totalização. (PORTELLA, 

2006, p.3) 

 Essa individualização é vista, de certo modo, no PMRG, com a política de 

identidade ligada à religião-espiritualidade, em que cada um tem o seu sentido para isso 

e escolhe a religião de acordo com seus costumes ou com o sentido que aquele culto faz, 

pela maneira que o pastor ou o responsável organiza o dia, passa a informação. Os 

religiosos, que vão ao presídio, precisam conhecer o perfil dos que serão objeto de sua 

ação, para que possam passar a mensagem que pretendem. No presídio, os cultos 

evangélicos, por exemplo, não se diferenciam muito de Igreja para Igreja, isso pode ser 

visto no funcionamento e na fala dos religiosos. Um dos pastores da Igreja Assembleia 

de Deus que vai pregar seu culto há anos, conta, em uma conversa, que por ser Policial 

Civil não foi aceito no presídio comum quando foi pregar e “o pastor que gerencia a 

Zona Norte o encaminhou” ao PMRG: “não dá para falar qualquer coisa, aqui eles tem 

mais conhecimento, é diferente, tem que tomar cuidado”, o que remete ao fato de ser um 

presídio da Polícia Militar e os internos terem grau de instrução maior que nos presídios 
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comuns. Dentro desse contexto, está o conteúdo do discurso; independente da religião
26

, 

todos os religiosos falam do amor de Deus, sobre pensamentos positivos, família e 

evangelho (específico de cada religião). 

De certa forma, a condição em que o preso se encontra o torna vulnerável aos apelos externos, 

principalmente aqueles que tocam sua individualidade. (...) O discurso do amor de Deus somado 

à ajuda material, contribui para amenizar o sofrimento na prisão e proporcionar a sensação de 

autoestima, produzindo um novo significado na vida de muitos presidiários. (LOBO, 2005, p. 79) 

No presídio e fora dele, com as Associações como PMs de Cristo ou mesmo fala 

dos indivíduos, vemos que a religião está disseminada e ela existe para cada um de 

forma fragmentada e subjetiva, pois crer e ser religioso não significa mais fazer parte de 

uma Igreja. Como nos diz Hervieu-Léger (2008), nas sociedades modernas a religião 

“torna-se opção pessoal”, nenhuma instituição religiosa ou política pode impor a 

participação religiosa e a crença, pois depende da consciência individual.  No PMRG, é 

perceptível essa escolha pelo fato de alguns internos buscarem a religião e participarem 

de todos os cultos para conhecê-los e depois escolher por um, ou mais cultos não 

interessando se são religiões diferentes, como, por exemplo: católico e evangélico; 

espírita e evangélico ou duas Igrejas evangélicas. 

Cada grupo religioso que vai ao presídio fazer seu culto/encontro/missa, o faz de 

uma forma, com materiais diversificados e contam com a ajuda de um interno, 

responsável pelo encontro daquele dia, para organizar o local, avisar os outros sobre as 

datas em que acontecerão e receber recados do religioso. Antes de o responsável chegar, 

os internos podem ir ao local, seja para preparar o ambiente como ocorre nos encontros 

da Umbanda, seja para ligar o som e passar as músicas que serão cantadas, como nas 

Igrejas Evangélicas e nos encontros Católicos, seja para se preparar, conversar com 

outros ou rezar (encontro com a emoção através da reza, oração). 

Nos cultos, é possível perceber que muitos dos que ali estão buscam uma 

resposta, um novo modo de viver, palavras que façam sentido para acalmar angústias, 

que ajudem na transformação que estão buscando ou somente um local que dê conforto 

no dia-a-dia. Alguns optam por fazer parte daquele grupo e se adequar às regras, 

adquirirem um novo modo de viver, então passam pelo ritual da conversão e, no caso 

dos evangélicos, são vistos como “irmãos”. Ou seja, adquirem uma nova experiência, 
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 Não posso afirmar isso quanto a Umbanda, pois não presenciei o encontro. 
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um novo modo de se situarem no mundo e o mundo neles, tornam-se, assim, policial 

detentor do poder-preso-religioso. 

Essa nova experiência diz respeito a experimentar Deus, abertura do homem 

para o mundo, o não-saber sobre Mistério que cerca nossa existência. Segundo Boff 

(1974), Deus é como raiz de uma árvore, não é visto na superfície da terra, mas dá 

vigor, vida à árvore. A palavra Deus enuncia abertura infinita, só possui sentido se 

expressar essa total abertura do homem. O homem é maior do que o mundo, “nele há 

uma ânsia infinita. Nele arde um princípio-esperança que o impulsiona sempre a criar e 

a se re-situar continuamente no mundo, sonhando no sono e na vigília com mundos cada 

vez mais humanos e fraternos até a pro-jetar utopias de sua felicidade e realização” (p 

142). Assim, passamos a crer, apesar de a espiritualidade não ter relação com dogmas 

ou ritos para Boff. 

Deixar-se guiar na vida pelas ressonâncias é ser levado pelos sentimentos e pelas emoções, mas 

deixar-se levar na vida pelos valores e pelos significados é ser guiado pelo cultivo da 

espiritualidade. “Pelo espírito captamos o todo e a nós mesmos como parte e parcela desse todo”. 

O espírito nos permite fazer a experiência da profundidade, da captação do simbólico, de mostrar 

que o que move a vida é o sentido, pois só o espírito é capaz de descobrir um sentido para a 

existência. (GIOVANETT, 2005, p. 137-138) 

Nesse sentido, a mudança em relação a Deus pode ser vista através da 

espiritualidade como um novo sentido e aceitação do Mistério e/ou através da 

conversão. E, também, à proximidade de Deus, como diz Boff (2002): “diante de um 

Deus representado como distante, acima e fora do mundo, ninguém cai de joelhos, não 

junta as mãos, não abre o coração para a intimidade amorosa, não chora, não canta nem 

dança” (p. 25). Já com um Deus representado como próximo, qualquer um conversa, 

pede, agradece, clama e cai de joelhos, abrindo-se um novo caminho, vínculo social. 

A conversão é um fenômeno que se encontra dentro do âmbito das religiões e que tem um 

significado diferente entre os diferentes subgrupos de tais religiões, sendo ela mesma o resultado 

de certos padrões de práticas religiosas, que por sua vez se relacionam com certos rituais e 

doutrinas religiosas. (BELZEN, 2010, p. 82-83)  

 Vista como um processo, “obra de Deus nos que são seus eleitos” (BELZEN, 

2010, p. 280) implica uma mudança de visão de mundo, identidade, universo discursivo 

e, portanto, transformação interior e exteriormente perceptível. Dentro do PMRG, essa 

mudança na visão de mundo é perceptível através do discurso dos internos e 
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funcionários, e na decisão  em se batizar  numa determinada Igreja. Pois a partir dessa 

decisão, há uma mudança no comportamento, alguns critérios precisam ser seguidos e 

as pessoas que decidiram pelo batismo serem aceitas pelo pastor. Nesse momento 

acontece uma conexão entre o mundo do crime e a santificação do profano, a mudança 

de identidade, nasce uma nova pessoa e morre o criminoso. (CÔRTES, 2005) 

 A santificação do profano acontece com o denominado divino através do 

sagrado instituído, chamado de selvagem. Para Bastide (2006), o que mais nitidamente 

separa o sagrado selvagem do sagrado domesticado é que este é um sagrado coletivo, 

mesmo que apenas um dos dançarinos seja possuído por seu Deus; além de o sagrado 

instituído, selvagem, situar-se no imaginário e não na memória, como é visto nos cultos 

de possessão que são popularizados, por exemplo. Nesses cultos, o transe é controlado 

pela sociedade, cumprindo seu papel social em que cada um sabe exatamente onde 

começa e onde termina. É nesse momento que o instituído fica em xeque já que para a 

religião instituída é importante a continuidade da tradição para representação e 

organização do dispositivo ideológico, prático e simbólico pelo qual se constitui, e na 

modernidade os indivíduos questionam suas crenças, o que faz com que o instituinte se 

adapte cada vez mais à pluralidade de opções religiosas e sentidos existentes. 

 A confusão e distinção entre o sagrado domesticado e profano, não é essencial à 

instituição, pois ela sabe que, ao investir no sagrado, terá benefícios, principalmente em 

instituições totais como as prisionais, onde a conversão ocorre no momento da crise 

existencial, podendo ser uma alternativa para a resolução dos problemas, a cura como 

recuperação do sentido existencial, e com o sincretismo existente. Aqui pensado como 

resposta a situações sociais com aspectos institucionais por estar relacionado à 

religiosidade popular e o percebe como processo sociocultural com capacidade de 

remontagem de aspectos institucionais e rituais em respostas específicas (FERRETTI, 

2012; PRANDI, 1995).  

Levando em consideração todas essas transformações ocorridas no comportamento do indivíduo, 

será possível discutir essa adesão religiosa na óptica da conversão, lembrando, porém, que esse 

fenômeno não se estende a todas as religiões e nem toda adesão religiosa pode ser chamada de 

conversão (independente da religião). (DIAS, 2008, p. 91) 

Para conquistar cada vez mais adeptos convertidos, as religiões estão se 

adaptando a algumas mudanças, com relação ao sagrado e espiritualidade no intuito de 
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conseguirem que as pessoas se batizem, simbolizando sua adesão à religião. A Igreja 

Assembleia de Deus, por exemplo, segue padrões para o batismo das pessoas, mas o 

pastor que vai a esse presídio em específico, conta que está conseguindo mudar algumas 

regras, transformá-las por perceber que o presídio tem determinada maneira de 

funcionar, a sociedade tem mudado bastante e, com a transformação da cultura, as 

pessoas vão em busca de outros locais que aceitem seu modo de viver. Contudo, dentro 

do presídio há um diferencial: se a pessoa tem bom comportamento não precisa, 

obrigatoriamente, ser casada e, mesmo batizadas, as mulheres podem usar brinco e 

colar. 

A religião, como tem sido mostrada, é uma forma eficiente, rica em conteúdo e 

sistematicamente estruturada na experiência e valores. Como seus rituais muitas vezes 

não atingem o indivíduo em nível cognitivo, que não sabe explicar por que segue tal 

comportamento, mas há um sentido naquilo. A simbologia usada leva a um tipo de 

conhecimento, nem sempre consciente, mas algo que conforta, deixa o não-saber mais 

leve e com algum significado, pois como mostra parte da letra de um dos louvores 

(músicas) cantados com muita emoção nos cultos evangélicos diz: “Deus de aliança, 

Deus de promessas; Deus que não é homem pra mentir; Tudo pode passar; Tudo pode 

mudar; Mas Tua palavra vai se cumprir; Posso enfrentar o que for; Eu sei Quem luta por 

mim
27

”. 

 Jacob Van Belzen, em um Colóquio Interdisciplinar organizado pelo Programa 

de Pós-graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo em 2011, fala da religião como relacionada à realidade objetiva e social e diz que 

o indivíduo que participa de alguma religião tem comportamento psíquico e emoção no 

contexto de seu desenvolvimento. Através dessa discussão, o autor traz a música como 

religião, cita Parncutt e Kessler (2007) para dizer que “a música é como Deus, aparece 

como uma ‘pessoa virtual’”. Como algo que pode ser vivido na experiência, a música 

não precisa necessariamente ser religiosa, basta ser sentida como tal. É interessante essa 

observação, pois no presídio todos os cultos têm a presença da música como artifício, 

cada uma com um propósito; em alguns cultos, os internos até escolhem a música para 

cantar e é possível observar a comoção que algumas letras causam. A tonalidade da voz, 

os gestos e quantidade de pessoas que cantam demonstram a fé/crença pela emoção. 
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 Esse louvor chama-se “Deus de Promessas” (Toque de Altar). 
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 Ou seja, a experiência religiosa varia de acordo com o sentido dado pelo 

indivíduo, a religião pode ter uma grande força a ponto de sua vida social e privada 

ficarem misturadas por conta do papel. O significado dado à vida religiosa dentro do 

presídio e os sentimentos internos relacionados a esse novo estilo de vida variam de 

acordo com a pessoa. Por vezes a religião pode ser sentida como algo que modificou a 

vida, pois a pessoa diz ter conseguido um contato com Deus e esse fato milagroso 

(anômalo) o transformou, outras vezes a religião é vista como um local que acalma e faz 

bem. 

O mundo humano é visto como possuindo um caráter processual: os sentidos mudam e devem 

ser reconstruídos pelos participantes sempre de novo; este processo está sempre em aberto, e os 

participantes não reconstroem e produzem sentidos fixos para sempre a partir de narrativas. 

(FLICK, KARDOFF, STEINKE, 2002, apud BELZEN, 2010, p. 150) 

 Essa narrativa é construída a partir do encontro com o outro que para o religioso 

é o encontro com o Outro (Deus ou qualquer entidade que carregue a simbologia 

religiosa do transcendente). Para Valle (2005), a religiosidade põe em jogo todos os 

níveis da consciência humana, em especial uma da qual depende a opção fundante do 

ser e do viver, especificamente a relação com o invisível, Mistério. O autor diz que há 

dois elementos nela, um substantivo e um que tem a ver com a função do religioso no 

conjunto da autopercepção do homem enquanto ser-no-mundo, concordando com outros 

autores citados, que tratam a experiência religiosa como um processo pessoal e abertura 

para o não-saber, no que se refere à experiência de Deus. 

A abertura do indivíduo o leva à conversão pela vivência de um milagre ou 

escolha feita pelo Outro, portanto a mudanças em seu comportamento e a justificativa 

para essa ação que, muitas vezes, são repentinas e radicais na vida daquele que se 

converte (principalmente às pessoas ligadas às Igrejas Evangélicas). “O milagre 

significa a prova da existência de Deus e de um plano divino para sua vida. Representa 

o ponto de ruptura com a biografia passada e o surgimento do ‘homem novo’ que 

deixou todos os vícios e está em busca da ‘santificação’”. (DIAS, 2008, p. 105) 

Essa mudança que acontece por ser um indivíduo escolhido traz à tona situações 

anômalas, que não podem ser explicadas cientificamente e tiram o indivíduo da anomia, 

dão um novo sentido a sua identidade. A metamorfose acontece através da religião, 

tirando o indivíduo da mesmice e levando a mesmidade, ao movimento e possivelmente 
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à emancipação, pois as mudanças, mesmo que sejam pelo Outro, trazem um novo 

sentido para ele e deixam claro o contraste entre a vida religiosa e a vida não religiosa. 

Para J. Mouroux, citado por Valle (2005): 

a experiência religiosa se apresenta como a experiência estruturada por excelência. Consiste 

efetivamente em tomar consciência de uma relação pensada, querida, provada e comprometida 

com a vida; inserida na comunidade humana. Mais exatamente, consiste em captar o 

relacionamento em que todos esses elementos se integram na simplicidade de um ato que os 

contém virtualmente a todos eles, que os separa uns dos outros segundo cada ocasião, mas que os 

unifica e os transcende porque é o ato da pessoa que se entrega inteiramente ao Deus que a 

chama. A experiência religiosa é a consciência dessa resposta à chamada [...] é a descoberta da 

presença divina dentro de nós que nos faz entrar nela e, em consequência, a consciência da 

unificação (ao menos inicial) do ser e da vida sob a ação de Deus. 

Ou seja, é a experiência de um novo sentido, uma crença que leva a emoções e 

novos comportamentos e, se pensada num sistema prisional, demonstra uma 

modificação na identidade do indivíduo que se encontra recluso, adaptando-se a uma 

nova realidade e à microssociedade de que fará parte por muitos anos. Mesmo que sua 

sentença não tenha saído e não saiba o tempo de reclusão, seu Eu foi mortificado e o 

processo, que todos dizem existir, de reflexão o leva a muitas questões e possíveis 

aberturas para novos pensamentos.  

Além das questões apontadas sobre identidade e religião, as questões teóricas 

que nos fazem pensar nas duas questões: mudanças ocorridas na sociedade, o que é 

espiritualidade, o que é experimentar Deus, demonstram que, dentro da instituição total, 

algumas coisas são diferentes, pois o espaço de circulação e convívio com outros 

indivíduos é pequeno e as emoções, muitas vezes, tomam conta dos que sentem 

necessidade de buscar um local que os tranquilize e dê respostas. Para análise, é 

interessante, também, observarmos a separação em cinco dimensões que os autores 

Stark e Glock (1978), citados por Dias (2008, p.98), fazem da religiosidade que são 

comuns a todas as religiões:  

 a) crença – expectativas de que o indivíduo religioso aceite as “verdades” dos dogmas da 

religião; b) prática religiosa – aquilo que os indivíduos fazem para manifestar sua adesão 

religiosa, como os atos de adoração (rituais e devoção; c) experiência – expectativas, por parte 

das instituições religiosas, de que os adeptos irão ter alguma sensação ou contato com o mundo 

sobrenatural; d) conhecimento – informações mínimas acerca dos dogmas e ritos da religião; e) 
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consequências da adesão religiosa – efeitos das crenças, práticas, experiências e conhecimentos 

religiosos na vida diária do indivíduo.  

 Com tais cinco dimensões, poderemos pensar o indivíduo como um todo, na 

busca do sentido e integrar o discurso com a teoria abordada. 
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5. O que eu faço com o que fizeram de mim? 

 

O título é parte de uma citação do filósofo Sartre para ilustrar o movimento do 

indivíduo e sua relação com a sociedade: “O importante não é aquilo que fazem de nós, 

mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós”.  

Serão contadas as narrativas de história de vida de José, Gabriel e Daniel.  Como 

dito anteriormente, o método usado para análise dessas entrevistas é compreensivo, por 

meio da narrativa de história de vida e o campo-tema, ou seja, cada personagem conta 

sua história e projeto de vida, juntamente com a observação, análise e 

intervenção/influência do local em que estão ou estiveram cumprindo pena. Assim 

falaremos de identidade, encarnação de papéis existentes nessas mudanças e momentos 

da vida do indivíduo. 

Durante as entrevistas, os três demonstraram sua subjetividade, puderam pensar 

novamente em algumas passagens de suas vidas. O tempo dentro do presídio e o 

encontro com a religião, em sua maioria, fazem com que o indivíduo ressignifique sua 

vida, pense nas mudanças ocorridas e questione as escolhas e consequências. Como 

visto, a atuação enquanto policial, entrada no presídio e participação no grupo religioso, 

trazem à tona questões relacionadas aos mais diversos âmbitos da vida. 

José é o único entrevistado que não estava mais cumprindo pena no PMRG, o 

que é interessante, pois em sua narrativa fala de outra época vivida dentro da PM e no 

PMRG, onde algumas regras eram diferentes. Gabriel e Daniel compartilham do mesmo 

momento dentro do presídio, ainda estão sendo julgados: sentenciados e recorrendo ou 

ainda não sentenciados. Os três têm diferentes relações com a religião e reagem de 

forma diferente à prisão, por esse motivo será apresentada a história de cada um, 

separadamente. 

  

5.1 O Justiceiro 

José, que manifesta interesse em participar da pesquisa após sermos 

apresentados no PMRG, conta que vai ao presídio fazer depoimento para os internos 

sobre sua história e diz “acho que eu seria um sujeito interessante para sua pesquisa”. 
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Então combinamos um dia para a entrevista e vou até o local em que ele trabalha, 

bastante interessada em ouvir sua história. 

Começa contando que nasceu em 26 de junho de 1960, filho de pai paraibano e 

mãe pernambucana. O pai, quando estava em São Paulo, foi da Policia Militar na época 

da Força Pública e, quando pequeno, sentava à mesa do jantar: “meu pai falava de uma 

classe de homens dentro do militarismo que tinham uma estrela nos ombros... e esses 

homens eram uma coisa interessante que eles mandavam né?! Soldado vem cá, Soldado 

vinha tal, quero que você me faça uma coisa e o Soldado: “pois não chefe”, saia, aí o 

Soldado voltava: “chefe está tudo pronto”! Aí eu escutando essas histórias, rapaiz esse 

negócio de mandar é bom né?! Acho que vou estudar pra mandar, assim eu fico 

quietinho tomando café e mando o pessoal trabalhar né?!”. A vontade de seguir a 

tradição e mandar, fez com que aos 18 anos José prestasse vestibular e ingressasse na 

escola de oficiais.  

Na época, o regime era de internato e durava três anos. Então no “dia 15 de 

dezembro de 1981 com 21 anos, era minha primeira formatura universitária, aí eu 

entreguei lá o espadim que é o símbolo do cadete, recebi a espada, coloquei a estrela no 

ombro e agora eu era comandante de verdade. Aí eu me destacaram pra comandar a 

Zona Leste da cidade de São Paulo, especificamente na região de, eu fui combater o 

crime, trabalhando num tático móvel, tático que são esses carro, essas viaturas maiores 

né!?”. Na época, as regiões de Vila Matilde, São Mateus, Itaquera e Guaianazes eram 

consideradas com o maior índice de criminalidade. Como conta, começou a conhecer de 

perto a criminalidade, algo que não estava acostumado, pois o pai o poupava de muitas 

coisas: meninas e mulheres estupradas, pais de família que eram espancados ou levando 

coronhada na cabeça, pessoas machucadas, os assaltos que aconteciam no dia dez de 

cada mês, após as pessoas receberem os salários. Por não ter convivido com isso antes, 

sua revolta ficou enorme. Sua reação foi de ódio e começou a trabalhar dezesseis horas 

por dia para combater a criminalidade, deixando a identidade como policial detentor do 

poder de lado e metamorfoseando-se. Trabalhando oito horas a mais que o previsto, 

prendeu muita gente e estava no poder, podia mandar, mas também começou se deparar 

com um problema, pois prendia e dois meses, dois meses e meio depois a pessoa estava 

solta, mesmo quando um policial havia morrido na ocorrência. Ou seja, mesmo sabendo 

que o Estado não paga hora extra, trabalhou dobrado, começou a atuar como justiceiro e 
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esperava algum reconhecimento, como demonstra em sua fala: “o Estado não paga hora 

extra, já fique sabendo... to sem receber até hoje o que eu trabalhei pra mais na PM”.   

“Aí.... o tempo passou tal tal, trabalhava 8 horas a mais e prendendo, 

prendendo...mai prendia. Onde eu sabia que tinha bandido famoso, onde diziam que 

polícia não entrava, era lá que eu ia. Eu prendia...”. Num dia, prendeu dois assaltantes 

de manhã em flagrante e, por trabalhar oito horas a mais, encontrou-os na rua à noite. 

Quando foi conversar com eles para saber por que estavam na rua, descobriu a 

corrupção nos distritos policias e no judiciário, pois eles falaram que o dinheiro dele 

estava na delegacia. Diz que chegou ao seu limite quando foi ao enterro de um policial e 

naquele momento o mesmo recebeu a medalha no peito, promoção de soldado para 

cabo, aumentando, assim, a pensão que a viúva receberia. Ficou revoltado, pois não 

achou correto o reconhecimento do policial quando ele já estava morto; interessava-lhe 

receber a medalha em vida e, a partir desse dia resolveu mudar radicalmente: “aí eu 

naquele dia lá resolvi tomar o lugar de Deus né, peguei eu, tira a letra D, tira a letra S, 

fica uma palavra de duas letras EU. Aí eu resolvi tomar o lugar de Deus, aí eu a partir 

de hoje eu sou juiz, sou advogado, sou promotor, acabou não tem essa não. Aí toda 

pessoa que eu pegava errado, eu já não levava mais preso, não resolve, não tem justiça 

nesse país, aí eu virei justiceiro”. Nesse momento assume o novo personagem, 

demonstrando a metamorfose em seu papel como policial e, por achar que não havia 

justiça no Brasil, não adiantava prender as pessoas, passou a matá-las. Conta essa 

mudança de personagem - policial detentor do poder-dEUs-justiceiro - dizendo que tem 

vergonha do que fez: “eu vou confessar com constrangimento tá bom?”. 

Começou a prender e toda pessoa que ele pegava, em vez de levar à delegacia, 

levava para um matão, mandava ficar de joelho e dava um minuto de oração, dizia que 

se tivesse um Deus era para rezar nesse minuto pois estava sendo julgado e depois 

executava. Passado um tempo, a polícia começou a investigar e ele foi preso por triplo 

homicídio: “fiquei dois meses e meio preso, na mesma condição que os outros saíram, 

eu... cabei me tornando um criminoso, aí eu sai, continuei na PM até porque eu tinha 

patente de Tenente, fiquei aguardando o julgamento em liberdade”. Ao dizer para 

pessoa “se tem um Deus que você acredita você ora aí porque está sendo julgado”, 

demonstra a submissão à religião e o sincretismo religioso, pois se refere às mais 

diversas imagens religiosas e não necessariamente à figura de Deus como único, mas 

essas imagens como simbolismo de um Deus para determinada pessoa “Exu Caveira, 
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Diabo, Nossa Senhora”. O policial detentor do poder-dEUs-justiceiro torna-se policial 

detentor do poder-dEUs-justiceiro-criminoso. 

Aguardou quatro anos e meio em liberdade e, nesse tempo, fez faculdade de 

Direito e extensão universitária em Análise de Sistemas. Foi absolvido no primeiro 

julgamento, condenado no segundo a quarenta e três anos, dois meses e doze dias. Entre 

o segundo e o terceiro julgamento, foi buscar ajuda espiritual: “Conversando com o 

Major (um amigo dele), um cara muito religioso, católico, mas... católico crente que lê 

Bíblia, que ora. Eu conversava com ele “olha minha situação tá muito ruim, eu fui 

condenado, vai ter outro julgamento, eu não sei o que vai ser da minha vida, minha vida 

tá toda incerta..” e assim ele começou me acompanhar, aí ele tem um irmão que é padre 

num mosteiro lá em... “cidade do interior de São Paulo”. Eu falei assim oh eu gostaria 

de conversar meus pecados, eu nunca...eu queria confessar meus pecados para alguém. 

Aí ele me levou lá no mosteiro conversar com o irmão dele que é padre, eu fiquei lá 

numa sala confessando meus pecados pro padre e pensei “agora eu to frito, vai me por 

num caroço de milho ficar uns 4 ou 5 dias lá né” aí pegou foi lá e não foi nada disso 

né?! Poxa vou ter que rezar mil Ave Maira, um milhão de Pai Nosso...lembro que eu 

confessei os pecados lá, o padre deu as orientações dele e não me pôs de castigo né...aí 

depois disso eu fiquei pensando acho que to irregular com minha esposa, preciso casar 

com ela (já tinham três filhos). Aí procurei uma Igreja lá em São Bernardo e fui lá e 

casei. Aí casei com ela, fui pro altar, então eu achava, no meu interior eu não tinha 

noção do que era, mas eu achava que eu tava reparando erros que eu não tava fazendo 

perante Deus, mas eu não conhecia Deus, então por isso que eu procurei. Eu confessei, 

casei, em fevereiro, veio a condenação em março e me apresentei”. Nesse momento, 

José começa experimentar Deus, abre-se para fé e procura alguém, que não sabe 

exatamente quem é, mas pode ajudá-lo. É o começo de sua religiosidade, de sua busca 

por um novo sentido. 

A condenação no mês de março vem após o terceiro julgamento que manteve o 

tempo de reclusão promulgado no segundo julgamento. Nesse momento, estava solto e 

podia fugir, mas conta que o pai – “paraibano que honrava a palavra, fazendo um fio do 

bigode valer mais que papel assinado” – falou para o filho que ele sabia se havia 

cometido o erro ou não e que deveria pagar, caso houvesse errado. Então, se apresentou, 

antes de irem buscá-lo, no PMRG.  
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Ao chegar ao presídio, o soldado que estava na recepção tinha trabalhado com 

ele na Zona Leste, perguntou quem ele tinha ido visitar. Quando respondeu que tinha 

ido se entregar, ele achou que era brincadeira e depois disse para fugir, pois seria 

constrangedor para ele e para a família quando fosse visitá-lo e era para aproveitar que 

ninguém estava olhando. No dia 10 de março de 1989, com 28 anos, após a conversa 

com o soldado, subiu a rampa e pediu para falar com o diretor do presídio. Naquele 

momento não podia ser preso, pois o mandato de prisão ainda não havia chegado. O 

diretor ligou para o tribunal avisando que ele havia se entregado e pedindo o mandato. 

As pessoas de lá não acreditaram e diziam que José ia fugir para o exterior, porque 

estavam sabendo e o diretor disse que iria mandá-lo embora já que não tinha mandato. 

José chegou ao presídio às dez horas da manhã e o mandato chegou às oito horas da 

noite; ele ficou esse tempo todo na administração esperando, pois não garantia voltar se 

saísse de lá naquele dia. Após a chegada do mandato, passou a cumprir a pena de 

reclusão e rapidamente foi tirada a patente de oficial, bem como o ordenado; retiraram 

sua farda, arma e estrela, que era o objetivo dele pelo reconhecimento como bom 

policial. Torna-se o policial detentor do poder-dEUs-justiceiro-criminoso-preso.  

 

O que fez José se entregar foi a tradição familiar, o respeito a seu pai e sua 

honra, pensada aqui como foi definida por Pitt-Rivers (1968, p. 22, apud Bicca, 2005, p. 

88 - tradução da autora), um “[…] nexo entre ideais de uma sociedade e a reprodução 

desses mesmos ideais no indivíduo, pela aspiração deste de personificá-la”.  Agindo 

dessa forma, estava respeitando esses ideais, mesmo que naquele momento perdesse sua 

patente de oficial e tenha precisado ficar o tempo todo dentro do PMRG para não fugir. 

 

José diz que dentro do presídio fez muita coisa. Naquela época, no PMRG, 

existiam dois grupos que entregavam Bíblia (pequena ou de tamanho normal) pelo 

presídio ou nos cultos, “os PMs de Cristo e os Gideões”. José tinha preconceito em 

relação aos evangélicos, chamados por ele e pelo senso comum de crentes, não ficava 

no mesmo lugar, corria deles e não aceitava conversa, durante cinco anos: “não gostava 

dos crentes”. Demonstra a não aceitação da religião e a reposição de sua identidade de 

policial militar, rígido que não precisa de ajuda e não gosta de “crentes”, pois para ele 

falam muito e acreditam que Deus pode modificar a pessoa. Mesmo sendo de família 

católica, tendo casado na Igreja com sua mulher, não via mudança através da religião, 



67 
 

sua espiritualidade que havia começado a ser trabalhada através do encontro com Deus, 

não era suficiente até o momento para mostrar outro sentido a ele. 

 

Pedro, um Tenente que José conhecia, também foi preso e ficou na mesma cela 

que ele. José diz que ele também se desviou dos caminhos de Deus, fez coisas erradas. 

Pedro participava da Igreja Batista, ia aos cultos e chegava à cela chorando. José achava 

estranho isso porque se errou fora, na cadeia não era para chorar. Os dois ficaram 

amigos e Pedro sempre falava “Jesus Cristo Salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo 

cura”. Depois de muito falar sobre a Bíblia, convidou José para o culto da Assembleia 

de Deus. Nessa época, o culto acontecia numa capela e lá José viu as pessoas sorrindo, 

“aí eu entrei, aí o que que eu vi de diferente lá dentro as pessoas sorriam lá dentro, aí eu 

falei “nossa as pessoas dão risada aqui dentro do presídio?!”, aí eu olhei né?! Falei, “pô 

5 anos isso aqui enferrujado” (mostra a boca sorrindo) aí os caras cumprimentando na 

porta lá, aí eu olhei ah, estiquei o dentão “como vai tudo bem? Como vai?”. Aproveitei 

dei risadinha, aí começou o culto, tinha música, aí o pessoal fazia com a mão...aí eu 

falei “nossa tem festa, isso aqui é uma festa né?!”, o pessoal todo mundo alegre e tal, 

falei nossa, nossa tem festa aqui dentro, aí já fiquei pensando no final da festa tem bolo 

né?! Fiquei pensando (junta as palmas da mão e esfrega uma na outra) vai ter comidinha 

aí... aí o que estranhei sabe o que foi? Teve uma hora que o povo começou orar, aí 

era...lá era pequeno né?! Tinha uns 50 preso num ambiente apertadinho, era... aí um 

deles, um sozinho, orava assim mais ou menos “blaloloblaloblalo” gritando né?! Do 

meu lado lá, Hum! Mas os 50 oravam gritando aí quando eu vi, os cara tudo de olho 

fechado e só eu com o olho desse tamanho aqui assustado, eu falei “nossa o que tá 

acontecendo aqui dentro essa gritaria né” eu tentei sair, mas tava apertado não consegui 

sair, aí quando olhei pro lado um olho, pra mim (faz um som demonstrando que não 

entedia o que as pessoas falavam, como se fosse murmurinho rápido), olhei pra trás 

tinham dois olhando pra mim, aí aí baixou a cabeça “adsfid”, aí eu fiquei invocado, eu 

falei já entendi o problema sou eu, aí fiquei invocado, fechei o olho, não conhecia Jesus 

né?! Orei direto com Deus, eu falei “Deus (‘bichinho era ruim’)  eu não sei o que eles 

estão pedindo, mas eu não quero”, coração duro né?!”.    

 

O policial detentor do poder-dEUs-justiceiro-criminoso-preso estava assustado 

com o pensamento de que não precisaria ser rígido e depressivo o cumprimento da pena, 
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sua abertura para religião estava sendo testada e não parecia fazer sentido para ele, pois 

a imagem do religioso e do policial não pareciam combinar. 

 

Num outro dia, Pedro acordou e disse a José que havia sonhado com Jesus Cristo 

e iria sair do presídio naquele dia. José não acreditou, pensava em tudo o que já havia 

acontecido em cinco anos lá dentro, as tentativas de habeas corpus e promessas, mas o 

amigo realmente saiu naquela noite. “O fato é que quando chegou de noite o Pedro veio 

correndo falou comigo ‘José lembra do sonho que te falei de manhã que Jesus Cristo ia 

me tirar da cadeia e mandar eu embora hoje, tá aqui oh meu alvará de soltura, to indo 

embora hoje’. Aí ele me abraçou, chorou tal..aí pegou e ele foi embora. Quando ele foi 

embora, continuei na minha vida de preso, fiquei mais um ano e meio sem frequentar 

culto, aí eu já tinha ido na Igreja Católica,  tradição, minha tradição é de Católica, tava 

na Igreja Católica, mas a gente ia lá sabe, cê ia mas não tinha resultado”. José 

demonstra o lado mágico, anômalo da fé, foi só Pedro acreditar e sonhar que conseguiu 

se libertar e foi esse o único motivo para sua liberdade. Não é falado sobre a justiça ou 

qualquer envolvimento de outra pessoa para que Pedro conseguisse a liberdade. A 

magia encontrada na religião e os elementos anômalos são os únicos responsáveis pela 

liberdade de seu amigo; esse fato mostra que, mesmo no momento em que José não é 

religioso e tem críticas. Essa situação faz sentido e demonstra que a saída é a abertura 

para o Mistério, pela religião (fenômeno cultural), resposta para as inquietudes e o que 

leva ao alvará de soltura. Esse significado dado à religião naquele momento é tão forte 

que após a ressignificação de sua história de vida é reforçado como a única saída, se não 

a mais forte.. 

 

O interessante é que mesmo sem se referir como religioso, foi José quem 

conversou com um capelão da Igreja Católica, em nome de todos os presos, “falei ah a 

gente precisa de uma atividade espiritual tal... eu fazia coisa, mas eu tinha noção, aí ele 

falou assim ‘óh vem cá mais precisa ter missa, ter não sei o que’ e aí até tava, tava de 

terça, acho que era de terça que tinha, ah eu pegava ia lá na missa,  pegava o nome dos 

morto, essas coisas, nossa que ignorância (nome dos mortos?) é que, você tem algum 

parente que morreu, você quer que...católico não esses negócio? Aí eu passava em todas 

as celas, pegava o nome dos cara levava lá pra missa e tal, só que aí, as coisas a gente 

não via resultado sabe, não sei, ficou um negócio frio, aí eles também não iam...aí a 

falta desanima né?! Não tem uma continuidade né?!”. A religião que seria sua tradição e 
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que foi buscar, para ele não fez sentido, a oração não acontecia com a emoção que José 

esperava encontrar, para dar-lhe respostas e diretrizes. 

“Aí eu abri mão, aí no começo passou isso daí e eu abri mão, não ia mais em 

lugar nenhum. Ai eu visitei... o espírita, isso no começo, visitei o espírita ia lá via o jeito 

que eles fazia tal.. vi diversos literaturas tal, ah literatura é legal, boa literatura, mas eu 

num...num gostei. Ah vou ficar indo em lugar nenhum, aí fiquei sem ir, fugindo né?!”. 

José demonstra sua busca por um local que conforte e traz em sua atitude a marca da 

religiosidade brasileira, o sincretismo, quando as estruturas de plausibilidade não se 

apresentam mais como um todo e o monopólio religioso acaba, ou seja, o indivíduo 

busca não somente uma Igreja, religião, mas um sentido para sua existência. A confusão 

de papéis, momento em que procura a saída da mesmice, pois já é policial detentor do 

poder-dEUs-justiceiro-criminoso-preso, está num local em que sua patente não interessa 

aos demais, só o ajuda no trato com alguns internos e precisa encontrar um novo 

sentido. 

Em 1995, fez exame criminológico para pedir o semiaberto. Nesse momento, 

pensou o que ainda não tinha feito no presídio: “‘Quer saber de uma coisa eu vou visitar 

o culto dos crentes’, porque segunda acho que era Congregação Cristã do Brasil, os 

católicos tinha ido, na quarta era Assembleia de Deus, no sábado era Igreja Adventista, 

sexta era PMs de Cristo...falei quer saber de uma coisa, vou visitar tudo aí eu fico com 

meu currículo de fechado, depois eu conto historinha, não sabia que eu ia contar pra 

Carol hoje né?! Aí depois eu conto historinha...o fato é que eu queria ir, mas eu tinha 

preconceito, eu tinha resistência, falei ‘bom eu vou pegar uma Bíblia e vou lá, esses 

preso vão tirar sarro de mim, dizer que eu sou crente, mas eu não sou crente, eu não 

gosto de crente’”. A decisão se concretizou quando recebeu um benefício para telefonar 

para alguém, “aí caiu na casa do pastor lá... eu falei desculpe foi engano, ele falou ‘não, 

não foi engano não, você ligou no lugar certo Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus 

Cristo liberta, ele vai tirar você da cadeia que você está vivendo’ aí tomei um susto né?! 

Eu falei nossa, não tem bina como ele sabe que eu to preso, sabe? Aí começou falar... 

livro de João, livro de Mateus, e não sei o que, porque o livro de... segundo Coríntios 5 

versículo 17...aí eu falei nossa Corinthians na Bíblia, falei nossa e tava perdendo do 

versículo de goleada né? Você viu né?! Nossa entender dos santos, aí fiquei tonto sabe... 

falei “tá bom tá bom” (faz barulho de desligar o telefone) desliguei...”.  
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Ao desligar o telefone atordoado, encontrou o Coronel Luís, do PMs de Cristo, 

que disse a ele que precisava ir aos cultos e ele disse que iria. Pegou sua Bíblia que 

estava guardada e foi ao culto. Ouviu outras pessoas falando sobre ele ter virado crente, 

ficou irritado, estava preparado para bater em alguém com a Bíblia, mas não o fez. 

Nesse culto, resolveu conversar consigo mesmo e dizer que estava cansado da vida 

dentro do presídio, pois já tinham se passado quase sete anos e já estava com quatro 

filhas, uma das quais nasceu enquanto ele estava preso. Nesse momento, o profano é 

santificado pelo chamado divino e se torna sagrado, um sagrado domesticado que se 

mistura com o sagrado selvagem, pois está instituído o sagrado e ele tem um papel 

social dentro dos cultos e nas falas dos internos. O fato de se sentir perseguido 

demonstra o sagrado selvagem, pois está no imaginário e, novamente, o lado mágico da 

religião, pois todos falavam alguma mensagem de Deus para ele, como sinal de que 

alguém estava pensando e prestando atenção nele. Ao decidir conversar consigo mesmo, 

demonstra a aceitação do sagrado, de sua religiosidade e começou reencontrar seu EU. 

 

Nesse culto, em setembro de 1995, enquanto pensava consigo: “To com a 

mulher, quatro filhos, o quarto nasceu enquanto eu tava preso, eu não aguento, não 

aguento... to dando sorte, até hoje eu dei sorte, com toda essa ignorância minha eu tenho 

dado sorte, entendeu, é como se minha máscara tivesse caído no chão, tivesse quebrado, 

eu andava mascarado. Eu mostrava uma coisa, mas aqui dentro é outra, isso existe 

muito lá dentro, porque as pessoas tem vergonha de falar a verdade do que tá 

acontecendo, se tá com problema no casamento, se sente que tá perdendo sua mulher, se 

sente que as pessoas não vem te visitar, aí você sabe...e as pessoas têm vergonha, o cara 

fala poxa eu acho que a minha mulher tá saindo com outro cara e tudo isso vai mexendo 

sabe?! Mexe com emocional, mexe com tudo...mas se não, como é que você vai falar 

assim ‘meu acho que minha mulher tá me traindo?’ vai falar um negócio desse de 

homem pra homem? Nossa...muitas coisas você ficava...eu conversando comigo mesmo 

falei assim eu não sou super-homem (...) o fato é que eu sentei naquele culto e fiquei 

três meses e meio estudando esse livro (mostra a Bíblia) aí eu olhava assim, ficava, o 

cara falava, aí tinha as músicas, eu comecei gostar das músicas...  músicas lá que, 

tinham mulheres que entravam né?! Nessa época não conhecia a Associação PMs de 

Cristo, só via as pessoas irem fazer o culto”.  

José demonstra como entrou em contato com a emoção que estava distante como 

policial detentor do poder-dEUs-justiceiro-criminoso, não podia pensar, sentir dor, 
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ansiedade e medo por estar longe de sua família, não podia mais ser policial e não sabia 

exatamente quando teria sua liberdade de volta. A oração o levou à interiorização; 

através do ato sozinho que é o rezar e com a simbologia da religião, pôde perceber que 

não é Deus, que não pode tudo e entrou em contato com suas emoções. 

José mostra as músicas que o emocionaram, como a de Samadello (cantora que 

foi ao presídio enquanto estava cumprindo pena): “(...) ofereces teu perdão, senhor eu te 

agradeço, senhor eu não, eu não mereço, tu me fizestes ver, que ainda posso ser tudo 

que sempre eu desejei. Senhor eu te louvo, senhor eu te adoro... pra sempre enfim”. 

Essa música que fala sobre uma pessoa excluída da sociedade, rejeitada por tudo e por 

todos, que poderia ser perdoada por Deus, alguém que a ama e entra na vida do 

indivíduo da mesma forma, virtual. E continua “(...) é a minha vida, a realidade, mostra 

alguém que tá preso, excluído da sociedade, rejeitado por tudo e por todos... é, aí você 

acaba ficando isolado, então um momento que eu tava passando, esse é a fotografia, aí 

de repente as perguntas né?! Eu disse que não te condeno, eu disse ‘nossa como pode 

ser isso cara? Deus não me condena pelo que eu fiz, não eu sou um cara errado, eu 

matei, não eu não mereço perdão não. Nem eu me perdoava, achava que eu tava errado, 

eu tinha que mofar na cadeia, tava preso só por três, mas e os outros, né?! Então, eu 

me...eu tinha minha autopunição, não eu sou um cara errado. E.... pô, mas como é isso 

aí, Deus tá me perdoando, mas que amor é esse?, que sentimento é esse?, aí depois vem 

o sentimento de alegria, quando ela recebe, “nossa tem alguém que me ama”, então esse 

era o momento que eu passava, foi quando eu comecei estudar a Bíblia, fiquei três 

meses estudando, fiquei apaixonado pelo livro, refazia os cultos, anotava as músicas 

né?!”  

O perdão sentido e demonstrado nas letras das músicas faz com que José aceite 

sua vontade e se entregue à emoção, ao Mistério. “Acho que até anotação, até hoje, eu 

ainda tenho guardado daquela época... aí...fiquei apaixonado três meses e meio, eu não 

entendia nada, via as coisas acontecendo, vi milagre, eles oravam por pessoas lá, eles 

ficavam curados de doença, outros grupo que se reunia e ficava orando ‘olha eu vou ser 

processado, hoje é meu julgamento, eu tenho esperança de sair...’, ficavam orando lá, aí 

ficava esperando à noite tinha gente que ia embora, aí às vezes entrava lá no culto 

‘gente tô indo embora, obrigada Jesus’. Eu ficava vendo aquelas coisas lá, ‘nossa como 

é essas coisas aí’, eu ficava lá dentro, eu gostava, mas eu não sentia essas coisas” . 



72 
 

Apesar de não perceber esses movimentos em sua vida, o fato de se sentir 

perdoado, amado e que alguém tinha prometido ajudá-lo se o seguisse e não seria capaz 

de mentir, o fortaleceu para que continuasse na vida religiosa, sua identidade havia 

metamorfoseado, o policial detentor do poder-dEUs-justiceiro-criminoso-preso tornara-

se policial detentor do poder-dEUs-justiceiro-criminoso-preso-religioso. 

José conta que, no dia 15 de dezembro de 1995, estava trabalhando, fazendo 

casinha de cachorro e começou a pensar consigo mesmo, pois já não aguentava ficar no 

presídio e queria sair de lá. Estava sozinho e nesse momento ouviu uma voz chamando, 

estranhou e respondeu; então começou conversar com essa voz: “Aí a voz chamou de 

novo ‘José?’ e existem passagens na Bíblia de que Deus chamava as pessoas pelo nome, 

tem diversas passagens que diz...Aí ele pegou e disse assim, como ele dizia assim ‘bom 

três meses e meio ouvindo a palavra estudando, ele já ta preparado sabe o que vai 

acontecer’, então Deus disse assim ‘então te humilha na minha presença, joga todo seu 

orgulho no lixo, te ajoelha nesse chão, se enverga pra mim e pede o que é mais 

importante pra sua vida’. Nossa quando eu ouvi isso daí tal, aí minhas pernas 

começaram tremer, fui treinado pra não me envergá pra ninguém, minhas pernas 

começaram tremer, quando eu vi, eu cai, cai de joelho no pó da madeira que eu tava 

varrendo, aí eu comecei a falar com Deus, que eu nunca tinha falado antes”. A tradição 

e os aprendizados de seu papel como policial militar entravam em contradição com o 

chamado de Deus, o policial detentor do poder-dEUs-justiceiro-criminoso deveria 

ajoelhar-se para alguém, ato que lembra como ele agia ao tornar-se dEUs. O papel se 

invertia e a representação mudava o enredo: ao ajoelhar-se, estava no papel dos 

bandidos que matava e fazia oração como eles, mas naquele momento não morreria, o 

chamado era para o surgimento de um novo homem, novo papel em sua vida. 

“Aí eu disse ‘Deus eu vi nas tuas palavras que o senhor abriu o mar vermelho, 

que o senhor tapou boca de milhões pra proteger seus filhos, Jesus Cristo tem feito 

curas, milagres, eu tenho visto, nos cultos, cura enfermo, dizem que é médico dos 

médicos, tem pessoas que saem com processos lá que é impossível os caras irem 

embora, eles tão indo embora, dizem que Jesus é advogado dos advogados... eu tenho 

visto isso aí, mas agora eu quero falar de mim, comecei falar o seguinte, Deus é o 

seguinte, coisa que você não pode falar pra preso né?! ‘Eu me sinto abandonado, 

rejeitado, desprezado por tudo e por todos, ninguém mais quer saber de mim, meus 

amigos não vem mais, meus amigos militares não vem mais, meus amigos de infância 
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não vem mais, os advogados vêm aqui, fazem promessa, muitos não voltam mais, Deus 

ninguém quer saber de mim, meus filhos tão crescendo, já tão reclamando, sete anos 

vendo o pai aqui dentro, eles querem passear de domingo com a família normal, eles 

não aguentam mais vir aqui, minha esposa não quer mais saber de mim’. Aí 

fiquei....sabe, fui colocando toda minha angústia. Tem uma passagem aqui que diz: 

buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão sendo 

acrescentadas e tem uma outra que diz: lançai sobre vós toda a vossa ansiedade, meu 

fardo é leve, o que pra nós é pesado tudo pra Jesus é leve e na verdade isso tava 

acontecendo lá e eu também não tinha noção disso, comecei falar, falar, fui falando, 

falando Deus”. Nesse momento, ele pediu o que era mais importante para ele, falou 

sobre a solidão e menosprezo que sentia por parte dos amigos que não o visitavam mais, 

as promessas do advogado, a vontade de passar um domingo em liberdade com a 

família e pediu o semiaberto. Pôde mostrar-se como alguém frágil, não respondendo a 

seus papéis anteriores e sim ao encontro consigo mesmo.  

“Deus o senhor não mandou eu fazer um pedido? Eu tenho um pedido... eu li lá 

na Bíblia que o senhor é o Deus das causas impossíveis, eu tenho uma causa impossível, 

o juiz não assinou ainda, me dá o semiaberto Deus”. Eu pedi o semiaberto, o semiaberto 

pra mim era importante, porque se eu ganhasse o semiaberto, eu teria a chance de ficar 

quatorze dias em casa sem tá algemado e sem tê escolta me acompanhando. Então 

imagina, sete anos preso, você ter o Natal com a família de novo, comendo com a 

família, era importante, cara... vai dar....aí eu pedi, quando eu pedi eu não escutei mais a 

voz, quando eu fiquei de pé eu já não era mais o mesmo, eu já não era mais o mesmo. 

Eu fiquei tão leve que parecia que meu pé não tava tocando o chão de tão leve que eu 

fiquei. Parecia que eu flutuava no chão, comecei sentir paz, comecei dar risada, que eu 

não parava mais de dar risada, entrei num estado que eles chamam assim, hoje eu sei 

que é estado de graça, eu entrei num estado de graça tão grande e hoje eu sei que a 

segurança não era no revólver, não era nas propriedades, não era no dinheiro... eu tava 

feliz, sabe o que era isso? A Presença do próprio Deus que tava naquele lugar, Deus 

tava ali comigo e Deus tem prometido o seguinte: que você vai ter problemas, você vai 

ter dificuldade, você vai passar por lutas, a própria palavra declara que isso não é tirado 

de mim, mas que em meio a todas essas lutas Deus vai dar a vitória pra mim, era isso 

que eu tava sentindo”.  
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José relata com detalhes o fato de ter sido chamado pelo diretor uma hora depois 

dessa experiência e recebeu um papel que notificava a progressão da pena para o 

semiaberto. Diz que, apesar de sentir-se tranquilo e confiante em relação à conversa 

com o diretor, antes de receber a notificação, estava com medo de ser punido, levado 

para a solitária, ficar dez dias de castigo, pois o diretor não foi direto ao ponto e ele ria 

bastante durante a conversa. Ao chegar ao alojamento, diz que ficou de joelhos e 

conversou novamente com Deus: “Deus a partir de hoje eu vou te servir, porque você é 

real, verdadeiro, Jesus é real, verdadeiro, entrego a minha vida para Jesus como senhor e 

salvador da minha vida e a partir de hoje eu vou ser discípulo de Cristo”.  

Continua contando sobre esse momento e, para ilustrar, faz comentários sobre 

seu Eu atual, “o que é ser discípulo de Cristo? É fazer as mesmas coisas que ele fez, 

amar as pessoas, estender a mão, a Bíblia diz ‘não matar’, eu perdi o desejo de matar, 

agora não, aqui eu acolho vidas. E ai a própria prova disso é que a partir do momento 

que você entrega a vida a Jesus você é uma nova criatura, você não é mais a outra, 

aquele morreu, aquele José velho, morreu, você é novo....e... e aí eu passei a amar as 

pessoas e acolher, ajudar casais, as pessoas com problemas de casamento, e aí tem uma 

infinidade de...de situações...”. José se converte, através da emoção de vivenciar um 

milagre em sua vida, é escolhido pelo Outro, há um chamado que faz mudar sua visão 

de mundo, identidade. O policial detentor do poder-dEUs-justiceiro-criminoso-preso-

religioso demonstra mais uma metamorfose em sua identidade quando se diz 

convertido, discípulo de Cristo, alguém que perdoa a si mesmo pelos crimes cometidos. 

Em junho de 1996, José começou trabalhar no Hospital Cruz Azul e continuou 

frequentando o culto dos PMs de Cristo e Igreja Adventista quando voltava para o 

presídio. Dentro do hospital, conheceu uma amiga do Coronel Luís que o apresentou a 

um pastor da catedral Metodista. Perguntou se esse pastor ensinaria a Bíblia para ele, 

caso conseguisse autorização do presídio. A proposta foi aceita, ele pediu autorização ao 

juiz e começou chegar, duas vezes por semana, mais tarde, ao presídio pra estudar.  

    José batizou-se na Igreja em 1999, não cita a denominação da Igreja nesse 

momento, mas frequentava a Igreja Metodista para estudar a Bíblia e foi nesse momento 

que se converteu, assumiu os padrões das práticas religiosas da Igreja que frequentava, 

seguindo suas doutrinas e rituais. Conta que nesse período uma das filhas ficou muito 

doente e se curou; descobriu a traição da mulher, que estava grávida de outro e passou 
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pela primeira prova, pois em outro momento mataria os dois e decidiu perdoar a esposa, 

que não o reconheceu. Com o tempo, descobriu que a mulher já estava morando com 

outro na casa deles, separaram-se e ele conheceu outra mulher, também religiosa. No 

final desse ano, com cinco meses e meio de namoro, José se casou novamente, com uma 

pessoa que tinha história semelhante, traição no casamento e dois filhos.  

José se identifica totalmente com o personagem religioso que a todos perdoa, 

muda sua atitude e faz a distinção de sua vida antes e depois do encontro com Deus. 

Nesse momento, aberto ao Mistério, a fé, num mundo em que as relações são diferentes, 

pois Deus é próximo, íntimo. Segundo ele, no início do ano 2000, uma nova prova é 

colocada em seu caminho quando precisou refazer o exame criminológico para nova 

progressão de pena, nesse caso era para o regime aberto. Nesse novo exame, confessou 

os crimes para o psiquiatra e conversou sobre eles com o psicólogo; conseguindo a 

mudança de regime. Naquela época, ficava fora durante o dia e era obrigado voltar para 

dormir na casa do albergado, todas as noites. Diz que, ao confessar os crimes para os 

técnicos durante o exame, provou sua conversão, ou seja, o policial detentor do poder-

dEUs-justiceiro-criminoso-preso-religioso identificava-se também como convertido. 

Em abril de 2003, saiu um indulto presidencial e nele, dentre outros, constava 

seu nome. Após quatorze anos e quatro meses, recebeu um papel que falava que o 

presidente da república o perdoava do restante da pena e ele estava em liberdade. No 

mês de novembro desse ano, recebeu a ligação do Coronel Luís pedindo que ele fosse 

ao presídio contar sua história, dizia que já tinha conseguido autorização para sua 

entrada. José pensou que não queria voltar ao presídio, pois tinham passado apenas sete 

meses desde sua liberdade, mas decidiu aceitar e foi. Contou sua história num culto na 

subseção no presídio em que havia quarenta presos e, após uma hora, perguntou quem 

queria o Jesus que tinha mudado sua vida, alguns foram até a frente e se ajoelharam. 

Após esse dia, ele recebeu ligação do Coronel, contando que os presos tinham ficado 

pensativos e mudaram o comportamento, sendo convidado a ir uma vez por mês contar 

sua história, na subseção e no alojamento. Além de ir ao PMRG conversar com os 

presidiários uma vez por mês, trabalha num albergue com moradores de rua. A 

entrevista ocorreu nesse albergue, quando terminamos a conversa, José me apresentou o 

local e ao passar por pessoas que usufruem do espaço, a ponta para um discretamente e 

diz: “esse aqui era traficante no Rio, eram eles que eu matava e ele que matava a gente”.   
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A narrativa da história de vida de José já está ressignificada; os momentos de 

crise e de relação com a religião até sua conversão são fortemente identificados. 

Enquanto conta sua história dentro do PMRG, José acha importante parar e voltar para 

situar sua vida fora, principalmente o fato de ter tradição familiar católica, ter ido 

conhecer o espiritismo e depois preferir participar da religião evangélica. As relações 

sociais encontradas na modernidade, o pluralismo e sincretismo, são vistos em seu 

relato quando fala da relação com a mulher, a traição, o perdão e o movimento que faz 

por três religiões até encontrar uma que lhe dê o respaldo que procura. Conversa com 

Deus, experimenta-o de um modo que conforta; através da emoção há interiorização e 

também pôde ouvir a si mesmo, aceitar seus medos e desejos. Podemos verificar as 

metamorfoses ocorridas em sua vida dentro e fora do presídio, além de serem 

identificados sentidos emancipatórios em sua ação e uma possível emancipação no 

momento em que frequenta o PMRG “do outro lado” e trabalha com “as pessoas que 

matava”. 

 

5.2 O Aventureiro 

Gabriel foi um dos internos que conheci enquanto assistia aos cultos. 

Conversamos enquanto os acompanhava no chá após o culto da Casas André Luis, junto 

com as três pessoas que estavam dando um curso sobre o espiritismo para eles. Gabriel 

fala sobre o presídio, diz que é diferente por ser da PM, conta-me sobre a divisão dos 

estágios, enquanto Celso (um dos religiosos da Casas André Luis) fala sobre o Centro e 

a proposta deles no presídio. Quando chegamos ao refeitório, local em que o chá e o pão 

com manteiga são servidos, Gabriel conta que é o padeiro, não segue uma determinada 

religião, e que já tinha me visto dentro do presídio num outro culto, Os dois se 

ofereceram para conversar comigo e se colocaram a disposição. 

Ao entrar no auditório onde ocorreria a entrevista, Gabriel me cumprimentou, 

reconhecendo-me e faz um comentário como se eu soubesse de sua trajetória no PMRG, 

pois diz “você vê por aqui de novo”. Eu não tinha reparado na cor da camiseta que ele 

usava, e me pergunta por onde quero que ele comece a conversa, ao que respondo que é 

livre. Ele começa contando sobre sua idade, que é solteiro e conta quando foi para o 
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presídio, “vai, faz dois anos que estou aqui é
28

... é... vim acusado de um... de um roubo, 

é... aí fui....teve as audiências tal, saiu minha sentença fui sentenciado em seis (anos) e 

oito (meses) e...e...agora to recorrendo da, da sentença né. Já tinha saído minha 

sentença, fui pro semiaberto, fiquei um dia na rua, teve um problema e voltei”.  

Apesar de sua sentença ter saído, ainda não foi julgado administrativamente, 

pela Justiça Militar. Como o processo não foi aberto, Gabriel deve continuar 

trabalhando como policial militar em serviço interno e responder ao processo, mas conta 

que tem vontade de pedir baixa da polícia, não quer fazer como alguns internos que 

começam tratamento psicológico para atrasar o processo administrativo, apesar de se 

contradizer no momento em que fala sobre o assunto: “pra mim chega de polícia, muita 

bucha pra pouco tempo, falei não quero sair, vou estudar tal e vou... trabalho... minha 

ideia era fazer isso aí, fazer um curso de confeiteiro, de padeiro, essa área aí, de repente, 

depois até uma faculdade de gastronomia nessa, área mesmo que eu aprendi gosta 

entendeu”.  

Em relação a sua saída com a progressão para o semiaberto e sua volta ao 

presídio no dia seguinte, diz: “parece... coisas assim não... não sei, não sei explicar, é... 

sei lá se é espiritual o que que é, entendeu?! Meu quem me conhece, beleza, sabe o jeito 

que eu vou, meu eu nunca tive um problema, sou um..... eu sou um coitado ai ninguém 

ninguém acredita (...) você vê...aqui 21 meses nunca tive uma punição, tô no exemplar 

aqui, tava no exemplar na polícia também...meu, não sei as coisas acontecem tudo 

comigo, tudo dá errado, não sei o que eu fiz”. No início da conversa demonstra seu 

personagem aventureiro, não sabe o que faz e as coisas acontecem, não dão certo para 

ele. Apresenta-se falando da situação que o fez voltar ao presídio e questiona pouco o 

momento, somente quando fala do pai que o convidou para ir à Igreja e ele não foi. 

Retoma o assunto na segunda conversa que tivemos, quando alguns detalhes são 

diferentes, demonstrando que tudo isso ainda não foi re-significado por ele. 

Gabriel conta que, quando completou dezoito anos, começou trabalhar na 

empresa de um amigo, como segurança de shopping. Após três meses de trabalho, 

tornou-se supervisor: “com dezoito anos você imagina, tinha cara que tinha dez, quinze 

anos de serviço, eu um, moleque né, chegava da balada tudo cansado e tal, mas assim, 

era competente no serviço né meu. Aí... abriu um concurso pra temporário na polícia, ai 

                                                           
28

 Tempo de prisão relativo à data da entrevista, de Gabriel e os demais entrevistados. 



78 
 

todo mundo ‘ah os meninos vão fazer, vão fazer e tal’, ‘ai não vou fazer não né meu’”. 

Decidiu prestar o concurso, foi o único que passou e ficou quatro anos trabalhando 

como temporário da Polícia Militar no interior, prestou nova prova e passou. Tornou-se 

policial e mudou-se para São Paulo. O menino que, aos 18 anos, não sabia o que fazer, 

foi respondendo às propostas das pessoas, aventurando-se e assume o personagem: 

policial detentor do poder.  

Como policial, “fui pra Pirituba, fiz o curso lá, é... depois fui pra região do 

Butantã, fui classificado lá mesmo, na região da Raposo, trabalhava naquela área lá........ 

e de lá pra cá e daqui acabou né?! Agora...vamo vê...”. O aventureiro-policial detentor 

do poder-preso acha essas mudanças normais ou como acontecimentos sem explicação  

aparente em sua vida, diz que para sua idade acha que muitas coisas já aconteceram. 

“Não sei tem gente eu acho que vai viver uma vida toda e não vai passar tanta 

experiência, conhecer tanta gente... né, tantas histórias tal... por que....que nem assim, na 

polícia, você já...você faz escola, que nem tipo na minha turma tinha quase dois mil 

alunos lá. Então você já conhece muita gente, aí você vai trabalhar no batalhão, né. aí 

cê...vem preso aqui né, aí você conhece, nossa, um monte de gente, um monte de 

história e....então você vai ficando...acredito, tudo uma experiência de vida né, você vai 

amadurecendo mais”. Ao falar das mudanças, consegue dizer o quão difícil é quando 

entra no presídio; comentou que no começo ficou chateado, que queria entender e 

começa a falar de sua aproximação com a religião; “‘por que comigo’ né, mas depois.... 

até nas minhas preces assim, eu agradecia a Deus, entendeu. Porque....pelo que 

acontecia, por tudo que aconteceu....falei meu de repente é....se eu ficasse...o tanto que 

eu amadureci em um ano e pouco, quase dois anos aqui, se eu ficasse lá fora eu tava na 

mesma.”. 

O jovem adulto que, por meio de uma prova, tornou-se policial, e do trabalho no 

Butantã foi parar no presídio já que “tudo acontece com ele”, começa a pensar no 

sentido dessas situações em sua vida, conversar com Deus e planejar, perceber que é 

preciso o sentido, um foco e não somente testar algumas coisas: “daqui a pouco eu 

mudava pra outro, mudava pra outro, então não, agora não, aqui... eu vi que eu tenho 

que focar uma coisa, entendeu, e direcionar ali, falar é isso e não desistir né meu... e 

aquilo, eu acredito assim que... você vai vendo tudo àquilo que, você foca, você faz né, 

você faz com vontade, você faz com carinho, trabalha certinho, não tem como dar 

errado né. Você vê tantas histórias, tantas pessoas que....teve um passado muito pior que 
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o meu né e....saíram de situações muito mais difíceis que a minha e venceram, eu graças 

a Deus minha família me apoia”. O aventureiro-policial detentor do poder-preso começa 

a dar sentido emancipatório às suas ações e espiritualizar-se. 

“Quando eu cheguei aqui eu comecei ir na congregação, que era o que eu já 

conhecia né. Você vai, você já conhece o andamento do culto..os louvores, tal. Aí o que 

aconteceu, só que, aí um dia me chamaram pra ir na reunião espírita, kardecista...a 

Casas André Luis que tem aqui. Eu comecei a ir também, eu comecei a gostar porque eu 

achei que é assim uma doutrina...bem esclarecedora, você.... às vezes é um pouco 

repetitiva, mas assim....você olha lá as explicações tal, do evangelho segundo 

espiritismo, você vai buscar na bíblia, onde for, e realmente ele sabe, fica bem....bem 

cômodo, você acha, você vê e realmente é isso mesmo”. Gabriel primeiro procura a 

Igreja que é tradição familiar; conta que, desde que nasceu, seus pais frequentam a 

Congregação Cristã e o pai tem o ministério mais alto dentro da Igreja, faz batismo e é 

ancião. Enquanto criança acompanhava-os nas idas à Igreja; na época da adolescência 

começou a sair e deixar de lado a Igreja, até que virou policial e deixou a religião de 

lado. Dentro do presídio, frequenta as reuniões espíritas, frequentou o curso dado pelos 

religiosos da Casas André Luis quando estava no semiaberto e os cultos evangélicos, 

Não se batizou em nenhuma religião, diz que gosta das duas e decidirá por uma delas 

quando sair do presídio.  

Nessa dúvida, ele assume o sincretismo religioso brasileiro e a pluralidade 

encontrada na modernidade, diz que em um culto vai pela família e no outro por 

identificação. “Nossa, meu pai... ‘ah num sei que...’ (faz um tom de resmungo), não tem 

entendimento né meu, antes de eu ir, eu achava que tinha relação assim...né meu, com 

bruxaria....cê acha que tem um monte de coisa, você vai ver espírito e tal e meu, depois 

que você conhece a doutrina, não tem nada a ver, é o cristianismo né. É Cristo e tal, só 

que assim, eles tem um entendimento diferente né meu. Tem reencarnação é..... é..é 

diferente o entendimento, mas é tudo, não sai do foco né meu, é Deus né, Cristo tal” e 

completa apontando uma diferença das duas religiões em relação a “atingir a 

excelência”, diz que na Congregação se você se batizar e participar continuamente da 

Igreja, atinge a excelência do espírito que vai se juntar com Deus e no espiritismo “é 

degrau por degrau, vida por vida”. 
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“No meu ponto de vista eu vejo que...que é a mesma coisa, se eu me tornar 

espírita, eu seguir certinho a doutrina, né, segundo o evangelho eu vou tá progredindo, é 

a mesma coisa. Meu, se eu ficar na congregação e também, e também seguir certinho, 

meu não tem como dá errado, alguma coisa boa tem pra mim lá na, na frente né. Só que 

assim a doutrina espírita ela é mais ciência, mais estudo entendeu”. Demonstra seu 

ponto de vista em relação às duas religiões, depois diz que acha a religião evangélica 

mais ligada a fé e o espiritismo por ser mais ciência, mais explicativa. Continua 

discorrendo, contando sobre conversas com seu pai em relação ao evangelho e como faz 

para sanar dúvidas e descobrir o ponto de vista de cada religião através do pai, dos 

religiosos que vão ao presídio e de um livro
29

 sobre parábolas que ganhou deles, 

dizendo que esse livro facilita a leitura, pois a Bíblia tem uma linguagem muito difícil. 

Nesse momento, parece que “sai” do presídio, fala da conversa com a família como se 

convivesse cotidianamente com eles e fala sobre a relação com as pessoas da Casas 

André Luis da mesma forma.  

Em seu discurso traz a religiosidade como vista na modernidade, é pessoal e a 

espiritualidade nem sempre está atrelada a ela, pois há o encontro com o Mistério 

(Deus), há a experiência, mas não há necessariamente o vínculo com uma religião. 

Gabriel não quer ter conflito com a família, diz que nunca brigou com eles e não é nesse 

momento que brigará, sabe que precisará decidir qual religião vai seguir quando sair do 

presídio, pois acha que fora dele é diferente – esse é o momento que volta a falar como 

um interno. “Porque o que Deus deixou aqui né meu, é o amor, a caridade, a fé, um 

ajudar o outro; pra gente... é evoluir, não, tipo fazer mal pro próximo, imagina, isso ai 

não... né, somos todos irmãos né, de espírito, então...temos que estar aqui ajudando, 

então...eu acho que se você chegar a determinada seita/religião saiu do foco, pra mim já 

não...num tem”. 

Fala bastante de sua identificação com o espiritismo, “espírita, que eu falo assim, 

é mais esclarecedora entendeu, você lê, por exemplo, você pega o evangelho... o livro 

dos espíritas aí tem lá, fala um trecho da bíblia e... explica sabe, segundo Kardec e 

                                                           
29

 Gabriel conta sobre o livro em nossa primeira conversa e diz que o levará em nosso segundo encontro. 

Durante a conversa, lembra que  se esqueceu de subir com o livro. No final do tempo pede para eu esperar 

e vai buscar. Diz para eu levar embora e devolver depois “daqui eu não vou sair”, tento não levar, mas 

acabo cedendo e levando o livro dele embora. Houve dúvida sobre essa ação, foi importante levar o livro 

embora para manter a relação de confiança estabelecida, mas precisei avisar o diretor para entrar 

tranquilamente com o livro no presídio e entregar a ele numa próxima visita. Não foi possível encontrá-lo 

para devolver, deixei o livro com a secretária do diretor para entregar a Gabriel. 
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tal...ai você, você consegue.. entender”, demonstra que a escolha é por essa religião, 

mas como é um filho, que não desagrada os pais, pende à Congregação Cristã. Pelo 

modo aventureiro de agir, sua fala em relação à família parece de um adolescente que 

apronta e acata as regras para não precisar enfrentar os pais. Para tanto, sempre volta ao 

assunto que de religião é necessária para família, não importando qual seja. “família 

né...aquilo lá de pai, mãe, esposa, filho, religião, trabalho isso é essencial, se você não 

tem um desses ai meu já vai ficar....penso né meu, uma coisa ali vai ficar.. faltando”. 

Diz, ainda, que aprendeu a respeitar outras religiões dentro do presídio, pois tinha 

preconceito, principalmente com espiritismo e umbanda.  

Quando chegou ao presídio, decidiu que frequentaria os cultos, sempre foi 

alguém que apoiava ir à Igreja, mas estava sem frequentar, “fiz assim uma semana fui 

em todos os cultos,entendeu. Fui desde o católico na segunda até na universal no 

domingo, todos....ai eu filtrei, falei não evangélico eu vi que era tudo mais ou menos a 

mesma coisa, falei então vou escolher um...ai minha ideia era essa. Só que daí eu fui no 

espírita e gostei cê entendeu, aí eu escolhi os dois e fui nos dois e sempre fui indo”. Fala 

de sua atitude e diz que no presídio a pessoa chega com fé de que vai sair porque Deus 

vai ajudar e, depois de cinco meses, um ano, a pessoa muda de estágio e não continua 

com a mesma frequência porque não está ajudando, comenta dizendo: “às vezes não é 

assim as coisas né, se você fez, tem que pagar cê entendeu, e se você não fez 

também...depois Deus até compensa de alguma forma”. Nesse momento ri, 

provavelmente pensando em sua situação, pois não diz que participou do roubo, age 

como um fato que ocorreu e o levou ao presídio, pois em seu celular havia uma ligação 

do assaltante. E completa, “aí saiu a sentença, meu dai o cara esquece, meu agora... é 

difícil o cara que fica aqui e....é sentenciado e continua firme aí, um ou outro tem se 

entendeu, mas do mesmo, da mesma forma que chegou aqui não.”  

Gabriel conta  que vê essa situação possivelmente de uma maneira mais crítica 

desde que voltou à subseção e reflete: “me ajuda... é que nem aconteceu comigo, eu tipo 

pá, fui pro semiaberto, aí saiu minha sentença entendeu, ai falei ‘esse negócio aí tá 

furado, não tá me ajudando não’, só que... eu vi falei ‘não, independente se me ajudou 

ou se não me ajudou religião é uma estrutura’”. O aventureiro-policial detentor do 

poder-preso aproxima-se cada vez mais de um papel religioso. 
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Em relação à religião, Gabriel continua dizendo que “qualquer religião se você 

seguir certinho... vai ser, é uma estrutura pra família, pra... pra tudo né meu, pra vida da 

pessoa cê entendeu. Se a pessoa seguir a doutrina, independente da doutrina, religião... 

foi uma coisa que Deus deixou aqui, independente de, de... de placa de igreja tal, é uma 

coisa que não vai...não sei você que estuda aí, você vê, acho que é difícil achar uma 

religião que...que ensine algo errado, você entendeu”. Ao falar da importância da 

religião como estrutura, para família, diz que pelo que aprendeu e viu no presídio, se a 

mulher (agora pretende casar e ter sua própria família) disser que é espírita ou católica, 

não haverá problema, como deixará livre para seu filho decidir a religião que quiser 

seguir, pois acha importante a religiosidade. Não é mais a Igreja quem tem importância 

e sim acreditar em Deus, seguir uma religião como estrutura, principalmente dentro da 

prisão, uma vez que todas no final falam da mesma coisa. Esse papel da religião faz 

com que ele pense em si mesmo, em suas escolhas futuras. 

Para ele a religião ajuda muito dentro do “estabelecimento correcional”, pois 

após o culto consegue desligar e dorme, não pensa nos problemas da mesma forma, “cê 

vai lá canta um louvor, aquele momento ali né meu, você desliga né... daqui a pouco a 

hora que acaba parece que não... até não volta na mesma intensidade entendeu, que você 

tava um pouquinho antes do culto aí”. Esse sentido atribuído à religião no presídio pode 

ser levado para fora do estabelecimento, Gabriel acredita que, se a humanidade pensasse 

assim, o mundo seria melhor. A espiritualidade não está necessariamente ligada à 

religião, tem relação com a abertura para o outro, como dito por Lobo (2005), assim, a 

religião proporciona sensação de autoestima e um novo significado na vida de muitos 

presidiários.  

Essa estrutura, que acalma, faz com que o espírito tenha uma experiência de 

profundidade, a captação simbólica deixa Gabriel mais tranquilo e o faz pensar que 

“Deus nos deixou na terra para evoluir”, ajudar aos outros e não fazer mal. Quando não 

vai aos cultos, costuma ler livros e escrever, diz que a letra até melhorou de tanto que 

escreve dentro do presídio. Além de correr alguns dias às tardes ou as noites, para fazer 

exercício físico e assim cansar o corpo para tomar o chá e dormir, diz que esse é seu 

remédio. “Cada cela lá embaixo tem um... tem um boxe, banho é o que mais toma. 

Chega... desbota de tanto que toma banho aqui! Você acorda, tem que toma banho, cê... 

faz atividade física, cê tem que toma banho... aí cê sai pro sol, tem que tomar banho, cê 
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almoça, tem que tomar banho... o mínimo aqui é três banho por dia né, tem aqueles que 

não gosta, mas a gente pega a força e faz toma banho”. 

Costuma escrever para a mãe e irmãs, “tenho uma irmã e um irmão, minha irmã 

casou, tem duas filhas, meu irmão casou também... tem, vai ser pai também. Meu irmão 

casou com dezoito, dezoito para dezenove e eu tô ficando, minha sobrinha nossa, fui né 

agora, o dia que eu sai aí, agora em agosto, fui pra casa da minha irmã, tá... tá com onze 

anos”. Ao contar dos irmãos e sobrinhos, diz que nunca foi desligado da família, mas, 

como morava em São Paulo trabalhando em três lugares, quando chegava ao interior, 

tinha que tomar conta da lanchonete, não conseguia ficar muito tempo com as pessoas. 

“Então eu tava um pouco distante da família né meu, aí quando aconteceu tudo isso, a 

família tipo, aproximou assim e... aproximou e você vê eles tem muita amizade assim e 

não adianta... aconteceu alguma coisa na sua vida, quem vai ficar do seu lado é quem te 

ama de verdade entendeu, que é sua família, se você tiver um companheiro, uma 

companheira...vai ficar do seu lado porque ama”, conta que estava namorando há 

poucos meses quando foi preso e disse para a pessoa não esperá-lo, tirou o nome da lista 

de pessoas autorizadas a entrar no PMRG e terminou a relação. 

A família volta a ter importância e colocar em pauta os papéis sociais, traz à tona 

as regras e, através da intersubjetividade, pode pensar em si mesmo e no outro; assim 

transforma-se e se modifica de acordo com a instituição que está. Como o presídio 

mortifica o eu, quando Gabriel fala da importância da família e da melhora da relação 

entre os membros, mostra um convívio com o mundo externo e o retorno às regras 

parentais. Afirma que só a família é que pode ajudar e diz que o pai já avisou a ele que 

quando sair do presídio não existirão amizades fora a família, pois só eles que podem 

ajudá-lo. 

Ao falar sobre a família, retoma seu retorno ao presídio e compara sua vida antes 

de virar interno à atualmente. Conta o que aconteceu no dia em que saiu pelo semiaberto 

com alguns detalhes diferentes no primeiro e segundo encontro. Gabriel diz que chegou 

à casa dos pais numa quarta-feira, frisando bastante que muitas pessoas tinham ido 

visitá-lo. “Eu sai né meu, fiquei vinte e um meses pagando mó veneno aí né meu, do do 

do crime do processo, aí sai tava com a família lá sossegado, um amigo me liga ‘oh 

tamo aqui na casa do seu primo e tal, vem aqui’ eu falei “não vo né meu, em choque 

ainda, tinha saído”, tinha...meu um monte de amigos, familiares, todo mundo lá pra 
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você ter noção, minha casa, na frente da minha casa tinha seis carros lá meu, todo 

mundo queria me ver, tirar foto comigo e tal né. Aí até o prefeito ligou no celular do 

meu pai ‘quero falar’, meu pai mora em cidade pequena né, ‘quero falar com o menino 

ai’. Aí ligou pra mim, falou ‘oh meu, eu to feliz de você tá de volta, a gente nunca 

acreditou nessa história e tal e tal, entendeu’, aí passou pra esposa dele, falou ‘oh vou 

falar pra ela fazer um bolo pra você, a gente gosta muito de você’, aí tudo bem e tal né. 

Humm....chega à noite eu venho preso de novo. O cara falou meu, o moleque deve ter 

mudado, aí meu pai foi lá explicou ‘ meu não acredito, pelo amor de Deus, tem que sair, 

tem que amarrar esse moleque em casa né’. aí... ele falou, não quando ele sair agora vai, 

o irmão do prefeito né, ele falou ‘ele vai trabalhar comigo na minha empresa, ele vai 

sair vai trabalhar comigo, não vou deixar ele sair de perto né’”. 

Gabriel conta que decidiu ir encontrar com os amigos numa chácara, depois de 

insistência deles. O aventureiro-policial detentor do poder-preso sai do papel de 

religioso que estava assumindo, recusa a ida ao culto para aproveitar com os amigos, 

retomando a representação que tinha para os amigos antes de tornar-se policial. Vai ao 

encontro deles, é chamado para comprar bebida e sai novamente, sem pensar em se 

privar e ficar onde estava para evitar problemas. Entra no carro com mais duas pessoas 

(o dono do carro, que não era conhecido dele e um amigo dos tempos de polícia, que 

conhecia os outros dois) para sair do sítio e comprar bebida, quando no caminho o 

motorista perde o retorno, faz uma conversão errada e o carro que estava vindo no 

sentido contrário (eles passaram na frente do carro) era uma viatura da polícia. O carro 

foi parado, foram abordados e todos revistados. Ele conta: “pior que o polícia que me 

abordou me conhecia, conhecia, quando eu vi que era ele, pensei “ah posso ficar mais 

calmo”, eu não sabia da arma. Aí ele veio ‘e aí tá de pinote da cadeia?’, falou desse jeito 

comigo, falei “ah tá brincando”, dei risada né. Eu vi que não deu risada, falei “acho que 

não tá brincando não”. Ele falou ‘oh chefe é...’, tipo na linguagem de polícia papa-mala 

é polícia ladrão. ‘oh chefe é papa-mala’. Aí eu peguei, falei “acho que não tá brincando 

não, né?!” aí eu fiquei meio assim... ‘Ah vou olhar o carro, olha o carro’. Falei tudo bem 

né meu. A hora que pegou a arma do polícia, falei ah tudo bem, na hora que achou a 

outra, ‘e aí?!’, aí os dois, um ficou cochichando, falei “meu Deus eu não acredito que 

isso aconteceu comigo”, dá vontade de sair correndo. Falei nossa!”.  

Disse aos policiais que estava numa chácara com os amigos e, após um longo 

tempo de conversa, os policiais foram até a chácara. “Foi mais de quinze viaturas no 
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local, pararam antes da chácara. Meu pai, meus primos... todo mundo lá, já sabiam que 

eu tava abordado, porque eu saí e não voltava mais, foram atrás, ficaram preocupados, 

acharam que tinha sido envolvido em acidente, alguma coisa. Eles pararam antes da 

chácara, foram tudo a pé, entraram pela chácara do vizinho, invadiram a chácara, 

fizeram todo mundo deitar...pensa, todo mundo não sabendo de nada né meu”. Termina 

dizendo que os policiais entraram sem mandato e chutando porta, assustaram as pessoas 

até perceber que não havia nada lá, levaram-no ao Distrito Policial (DP) e agora seus 

familiares e alguns amigos, que não sabiam que estava preso, estão com medo dele. 

No DP, o policial disse que a arma era dele e o amigo assumiu que a outra 

(estava sem documento junto) era dele, “até meu pai foi lá, tava ligando pro advogado, 

‘não, não precisa ligar o rapaz já assumiu a arma, ele é testemunha e tal’. Tá! Aí... acho 

que foram lá dá ouvido pro delegado, ai o delegado veio ‘oh meu você tá respondendo a 

alguma coisa?’, falei: pronto! Falei “to, to lá no Romão”. Aí ele falou ‘ah é?! Aí ouvi 

ele falar ‘faz porte nos três’, entendeu?! Mandou fazer porte nos três, aí meu... falei: 

nossa não acredito”. Naquela madrugada, Gabriel voltou junto com o policial (amigo 

que estava na ocorrência) para a subseção do PMRG, “Aí vai né, gastar mais quinze mil 

com advogado, foi vinte e três no primeiro”, e a terceira pessoa que estava no carro foi 

para um Centro de Detenção Provisória (CDP). 

Como voltou para a subseção, primeiro estágio, Gabriel corre o risco de perder o 

semiaberto e ficar um ano a mais no regime fechado, até poder pedir progressão de 

pena. Diz que seu advogado já entrou com pedido de acareação e ele conversou com o 

setor penal do presídio, falou o que ocorreu e disse que poderiam investigar e, se 

quisessem testemunhas e informações, ele daria. Além dessa ocorrência, ao chegar ao 

presídio, Gabriel ficou sabendo que eles estavam sendo acusados de roubar um carro, 

mas o erro da polícia foi descoberto e ficaram livres dessa acusação.  

Quando questionado sobre essa volta ao presídio, Gabriel responde sem 

demonstrar afeto; no decorrer do discurso, consegue se mostrar mais e dizer-se como 

alguém que sofre. “Ah... pra mim foi fácil já conhecia o condomínio já, só mudei de, só 

mudei de casa, mas foi um baque hein meu?! Nossa! Noossa... pensa... pensa assim que 

você tá, tá quase vencendo a tempestade assim né meu, você tá... daqui a pouco você 

afunda de novo, cê entendeu. Nossa meu... me senti, acho que foi o pior dia da minha 

vida, entendeu, nossa... choque total, entendeu! Pensa você fala “nossa graças a Deus 
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isso aqui tá acabando, vou recomeçar tal...e, acontece o negócio do nada, meu você não 

tá esperando, pelo amor de Deus, entendeu.” 

Ao voltar, não poderia mais trabalhar na padaria e ficaria um tempo sem 

trabalho, “eu não ia poder nem trabalhar, ia ficar enjaulado lá embaixo, um bicho lá né... 

ai, eu, eu vim aqui e pedi pra conversar com o comandante aí, expliquei a minha 

situação o que aconteceu, eu pedi pro setor de investigação o P2, que é o setor de 

inteligência”. Após investigação, Gabriel foi autorizado a começar a remissão, pode 

trabalhar no açougue, e disseram a ele que voltará à padaria. “Eu fazia uns negócios que 

o pessoal às vezes não sabe fazer, eu aprendi tudo aqui, cê entendeu?! Lá fora eu 

gostava assim né meu, fazia umas coisinhas e tal, mas aqui, eu aprendi aqui”. No 

presídio, aprendeu a fazer diferentes tipos de pão e diz que aos poucos foi testando, 

acertando e conquistando as pessoas, “nossa não tem... coisa mais fácil de conquistar as 

pessoas”. 

O aventureiro-policial detentor do poder-preso, ao retornar à subseção, reflete 

sobre suas escolhas e ações. Retoma o papel de religioso, pensa na continuidade e 

confiança na polícia e importância da família através das conversas com a irmã e os pais 

sobre seu futuro e relações com outras pessoas. “Que nem seu eu saio daqui, quarta-

feira à noite eu saí daqui e fui pra casa da minha irmã jantei, aí fui pra minha casa. Na 

quinta, meu pai falou ‘ah vamo pra igreja comigo’ eu falei “ah pai vou ficar em casa 

tal”, se eu tivesse ido na igreja, não taria aqui né?! Então...religião é...pra mim é uma 

estrutura, vai me ajudar, então saindo daqui eu vou...vou decidir né meu, se eu vou 

continuar indo no espírita tal, se eu não for também, como aprendizagem pra mim meu, 

foi uma coisa que abriu muito a minha mente assim...”. 

Alguns policiais que trabalhavam com ele iam ao presídio visitá-lo, inclusive o 

que foi preso nessa ocorrência junto com ele. Diz que sempre falou ao amigo para ter 

cuidado com as atitudes na rua e, ao chegar ao presídio, conversou com ele: “falei: 

agora tá bom, tá morando aqui, tá contente agora. Não adiantava eu falar né, tá aqui. É, 

nossa todo domingo eu falava ‘meu cuidado, assim, assim, assim’, o cara vai e me 

arruma isso pra minha cabeça, falei ‘tá feliz, agora tá morando comigo tá feliz agora?!’, 

‘oh meu desculpa, se eu pudesse, ficava no seu lugar’, ‘se você pudesse, vai lá, fica no 

meu lugar agora’.” Como esse policial, que sabia da situação dele, não agiu como ele 

esperava, contando que havia arma dentro do carro, decidiu que é melhor não ser amigo 
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de policiais, pois a culpa é só do outro, não refletindo sobre sua ação – sair com os 

amigos sem se preocupar com  seu ato e consequências. Acredita que, se houver algum 

problema e ele estiver junto, será prejudicado por ter sido preso, principalmente pelo 

pensamento de que policial não pode errar. “Não vou discriminar, mas óh eu me afasto 

porque, às vezes, não pela pessoa cê entendeu, mas se a pessoas for abordada andando 

comigo, por mais que não tenha nada a ver, já vão falar que... vão até prejudicar a 

pessoa cê entendeu. Amigo vai ser meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão que 

vem aqui e tão dando o maior apoio pra mim. E é assim, amigo se eu tiver dentro 

do...né, se é da religião lá fora as pessoas que... do trabalho (enfoque), é amigo do 

trabalho, vou pra minha casa....... chega, chega dessa vida né meu.” 

Em sua reflexão, leva em consideração as atitudes que tinha ao abordar as 

pessoas enquanto policial. Como eram as abordagens dele e dos policiais que estavam 

próximos dele na rua, diz-se mais calmo que os outros pelo fato de não ter família (é 

solteiro), assim teria menos problemas na cabeça e por esse motivo pensava em voltar a 

trabalhar quando saísse do presídio. Diz que muitos policiais estão com problemas, mas 

não contam para não ficar no trabalho interno e, caso precisem de médico, serem 

afastados e terem o salário reduzido ao meio. Por esse motivo, Gabriel diz que a polícia 

forja o caráter da pessoa e deveria ter um acompanhamento mais próximo, que pudesse 

avaliar o policial em seu trabalho e que “deveria ter um acompanhamento psicológico 

anual né, acho que não teria tanto polícia envolvido em crimes... né, depois que 

aconteceu meu, aí já não adianta, não adianta né. Depois que aconteceu, aconteceu!” e 

termina a reflexão sobre o trabalho do policial, dizendo que todos deveriam passar três 

meses no PMRG para diminuir os crimes com policiais no meio. “Porque aqui... no 

começo é um choque né, a pessoa chega naquele choque tal, desespero: ‘aí agora o que 

vai ser da minha vida, tal e tal, e família’, pra quem tem família, é mais complicado. 

Depois, passou o choque.. aí vai ter reflexão né, o cara começa ‘pô quanta coisa andei 

fazendo errado né’, aí vem esse momento aí... meu, é... aí, aqui conseguem conviver né, 

todo mundo tipo...com os B.Os. Mas aqui dentro... cê começa olhar o ser humano”. 

Por ser um presídio com regime militar, funcionamento muito parecido a um 

quartel, Gabriel diz que as pessoas não conseguem imaginar como é estar nele. Como 

aconteceu com ele, quando foi visitar, ao entrar na polícia, imaginava muitas coisas, até 

fazer parte das pessoas que lá estavam. “Lá embaixo as portas são grade e tal, tudo, 

nossa quando eu ouço aquele barulho lá do... “plac”, nossa....e....dá um jeito ruim assim, 
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entendeu. Esses dias aí eu tava pensando, falei: meu quando eu ouvir esse barulho eu 

vou lembrar, posso tá, pode passar duzentos anos, posso tá numa boa a hora que eu 

ouvir esse barulho ai eu vou.... aí...depois que você sobe de estágio são os alojamentos, 

é a mesma coisa, mas aí já...aí já não fica assim, você não fica na tranca, porque lá tem 

horário, a noite tranca tal, e abre no outro dia de manhã, às vezes reveza né, os aloja...os 

X que ficam aberto e fechado e tal.”. Os alojamentos ficam abertos, é possível acessar 

os outros e a porta é de madeira e não de ferro.  

A progressão de estágio deixa os internos andarem mais pelo presídio e faz com 

que esqueçam um pouco essa situação, o barulho das portas fechando do primeiro 

estágio. “na primeira vez eu fiquei tranquilo, entendeu assim, você vê eu já tava...há 

vinte meses aqui, mas tava sossegado. Agora, isso daí, depois dessa vez que eu senti 

um...um baque maior assim entendeu, eu senti...é, é que eu to sendo forte, se não cê cai 

assim, começa tomar remédio, eu não quero! Fiquei no começo, quando cheguei, 

quando voltei, uns dias sem dormir tal, o pessoal começa tomar remédio, falei: não a 

hora que eu tiver, meu corpo tiver cansado, eu vou dormir, mas eu não vou forçar pra 

dormir, eu acho....eu li um livro que falava sobre remédio, aí.... meu faz muito, faz 

muito, mal né?!” 

O livro, que leu sobre remédio, tem relação com o espiritismo. Como Gabriel 

decidiu seguir essa religião também, acredita que precisa ser forte e não prejudicar seu 

espírito nesse momento. Sua espiritualidade não está totalmente ligada à religião, 

resolve seguir duas e por esse motivo não podemos dizer que houve a conversão, 

somente um novo papel assumido como: aventureiro-policial detentor do poder-preso-

religioso. 

Gabriel faz grandes projetos para o futuro, acredita em sua remissão e volta ao 

semiaberto. Seguirá os conselhos do pai e do advogado e ficará um tempo na casa da 

sua irmã que mora em cidade diferente dos pais. Já pensa na saída do presídio e o que 

fará nessa nova cidade, nova vida como aventureiro-policial detentor do poder-preso-

religioso-livre. Diz que esse caminho é melhor, na cidade dos pais, muitos o conheciam, 

fazia festas de eletrônica e houve a nova prisão. Acredita que, por tudo que passa e já 

passou nesse tempo em que está no presídio, demorará um tempo para se recuperar.  

Pretende procurar acompanhamento psicológico para se cuidar, por sua vontade 

e sua irmã acha que é necessário. “meu, não tem como né meu, se... é um trauma que 
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você fica né e mais que nem eu sai, aí no primeiro dia já... é aconteceu tudo aquele 

problema que te contei, voltei de novo, é...então eu to meio tipo traumatizado entendeu, 

meu medo é sair e tipo....primeira viatura que eu ver me trazer de volta entendeu. E cê 

vê, eu era polícia, agora né... eu to com trauma de..... entendeu....tenho trauma disso, 

então... Meu medo é sair assim, por que eu não sei, não saí ainda. Mais depois ficar... 

em casa, entocado em casa, tal né meu, com medo de tudo entendeu. É tudo...porquê sei 

lá a gente acha que onde a gente tiver vai acontecer alguma coisa, sei lá, então você fica 

meio com um pouco de trauma né.... Tentar...de alguma forma, trabalhar é...isso daí né, 

você...devagar você volta ao normal né, mas eu sei que a minha vida não vai mais ser 

normal, eu sei que....se, onde acontecer alguma coisa, se meu nome tiver no meio, o 

primeiro que vai ser, entendeu, que...que vai ser apontado vai ser eu”. 

Para ter essa vida normal, já pensou nas faculdades que há na cidade de sua irmã 

para cursar. Não quer avisar as pessoas quando sair do presídio e diz que não quer mais 

ter celular. “então quero ficar meio, meio que isolado, num lugar que ninguém... 

ninguém saiba que eu passei por isso aqui. E querendo ou não meu, você pode ser onde 

for, na Igreja.... na faculdade.... trabalho, se alguém souber que você, você passou...né, 

por um estabe, estabelecimento correcional, você vai ser excluído, meu vai, eu falo...eu 

sei. Antes de eu ser polícia, depois...se, se eu tava num lugar ‘ah o cara ali’, vixi meu já, 

nem sabia o que tinha acontecido né?! E...aí já, já tinha...criava aquela barreira assim, a 

gente sabe, a sociedade é assim, até você, de repente, antes de vim aqui imaginava outra 

coisa né?!” Em relação à barreira e ao que tem passado no presídio diz que as pessoas 

podem entender o que ele diz, mas só quem passa sabe como é. Em nenhum momento, 

Gabriel diz ser culpado ou inocente de ter o número dos assaltantes em seu celular, 

somente diz que o celular pode ajudar e atrapalhar uma pessoa, por isso pegou trauma. 

Não demonstra ter refletido sobre esse fato, somente sobre algumas escolhas que 

acredita ser necessário fazer e que estão muito ligadas ao preceito religioso, familiar, 

que é trabalhar, montar uma família e ser provedor.  

Caracteriza-se como: “um cara assim, bem mais centrado, tudo, bem mais 

maduro assim, já... sabendo muito mais o que eu quero, mais focado assim. Porque 

antes eu ficava pulando de galho em galho entendeu. É... Ahh não, uma hora eu tava... 

que nem a polícia, uma hora “ah não”, vou montar o comércio, vou sair fora, pra... e... 

Hoje não, hoje minha ideia é essa, quero sair daqui, quero trabalhar num ramo normal. 

Pizzaria, padaria, uma coisa assim, de alimentos entendeu. Vou montar meu negócio, 
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vou seguir uma religião, vou casar, quero ter filhos, entendeu? Adoro criança né meu, 

então, hoje...eu sou assim, já...posso falar que, que tudo isso que aconteceu né meu, já to 

um homem bem mais formado. Que às vezes eu vejo até meu primo, mesma idade, 

ainda...mesma cabeça que eu tava, entendeu?”. Demonstra as metamorfoses que 

aconteceram em sua identidade e traços de emancipação quando escolhe por si mesmo 

seu futuro, apesar da escolha estar carregada de preceitos ligados a sua família e 

religião. 

Com a pretensão de casar, ter filhos e seu próprio negócio, Gabriel diz que tem 

muita história para contar pela vida que levava e acredita que assim será uma pessoa 

realizada. O aventureiro viajava bastante, “ah levava uma vida legal viu antes de vir pra 

cá, tinha o que eu queria né, viajava... eu adoro viajar! Vixi eu ia prá...fui pra Santa 

Catarina no October (Fest), Paraná, gostei do sul né! E sempre viajando....eu, assim... 

do nada meu acontece isso, essas coisas assim, você perde tudo assim que você...que 

você construiu, tal que você tinha. Perde sua liberdade”.  

O aventureiro-policial detentor do poder-preso-religioso reflete sobre si mesmo, 

decide deixar alguns problemas no presídio para sair mais tranquilo e, ao conversar com 

outras pessoas, amigos ou familiares, percebe seu amadurecimento. “Sabe o dia que saí, 

nossa eu conversando com um amigo, um parente assim: ‘ah porque a pessoa (fala 

baixo, enrolado)’, nossa se isso fosse poblema, se isso aí fosse poblema pra mim, se 

esse fosse o meu maior problema! Aí a gente começa comparar né, as pessoas. E... e 

então, é isso que eu tento, ficar tranquilo, pra levar o menos... de trauma daqui pra fora. 

Da primeira eu.. ia sair tranquilo, agora.. eu to tentando ser forte (fala alto). .... né, tentar 

vencer mais essa!” 

Gabriel estava ansioso e preocupado em conseguir entregar todos os documentos 

necessários para o andamento do processo disciplinar que havia sido aberto com seu 

retorno ao presídio. Em um dos encontros, seu prazo estava vencendo e o advogado não 

tinha ido ao presídio, “queria, tentar ligar pra ele, falar “Oh.. é.. vem aqui pelo amor de 

Deus, já venceu o prazo, o que aconteceu?”, eu não sei o que aconteceu com ele né. 

Vamo vê se eles vão deixar né, meio difícil né....  vou tentar! Se não vou ter que fazer 

sozinho, vou dar um jeito ai.” e continua dizendo que estar lá é  “um leão por dia”.  

Diz que foi bom conversar quando questionado se havia algo para falar e como 

tinha sido a primeira conversa, em que tocamos em pontos difíceis e poderia mobilizar 
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muitas coisas, “desabafa um pouco né?! aí... às vezes a gente fica aí, tá aí meio carente 

de conversar, então foi...não foi bom, foi legal sim”. 

E completa: “se eu tivesse a oportunidade de conversar daqui... um ano, dois 

quando saísse daqui, faze uma entrevista, cê ‘e aí o que você falou lá, o que mudou?’..... 

se quiser a gente até marca, um dia assim, passa o e-mail alguma coisa, a gente marca”.  

 

5.3 O Injustiçado 

Daniel, ao entrar no auditório em que seria realizada a entrevista, diz que sabia 

do trabalho, havia aceitado participar por se achar uma pessoa interessante para a 

pesquisa. Durante nossa conversa, ele estava emocionado, em alguns momentos os 

olhos encheram de lágrima e diz que algumas lembranças voltaram com grande 

intensidade.  

Apresenta-se dizendo que é um caso interessante, porque “na verdade, eu entrei, 

ingressei na policia militar e é totalmente contrário meus princípios de religião, 

entendeu. Eu... nasci católico, fui batizado católico criança, mas eu cresci, dentro de 

uma... é, não diria evangélico, eu era Testemunha de Jeová entendeu. Não sei se você 

sabe, a Testemunha de Jeová não concorda muito que você trabalhe armado, não 

concorda muito que...não concorda nada na verdade e eu sempre acreditei muito na 

minha religião, porém esse é ponto que eu não concordava”. Daniel resolver abrir mão 

da participação em uma instituição patriarcal, para entrar em outra e seguir o que 

acredita ser bom e satisfatório para ele. 

Daniel decidiu entrar na Polícia Militar, segue seu ideal e torna-se policial. Além 

de não poder andar armado, achava estranho não poder servir à pátria, “sendo que 

biblicamente falando, a gente vê diversas passagens de diversas pessoas, diversos 

personagens que iam pra guerra, iam defender a nação”. Atualmente essa decisão dele é 

uma dúvida, pois se sente realizado por ser policial militar, entretanto, se continuasse 

seguindo sua doutrina religiosa, não estaria no presídio. Teria escolhido outra profissão, 

que ele não sabe dizer qual, mas teria prestado concursos públicos, acha que na área 

jurídica e feito faculdade, o que não aconteceu por ter entrado na Polícia Militar.  
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Antes de ser policial, Daniel limpava caminhão de lixo. “Ganhava um salário 

mínimo, às vezes algum auxílio, mas.... era bem difícil a situação financeira, 

porém...tinha..é, não tinha a preocupação que eu passei a ter depois que me tornei 

policial. Porque o policial é, independentemente de onde você trabalha, se é 

administrativamente ou externo, o policial tem uma carga psicológica muito grande, 

medo, é verdade, todo policial tem medo”. Relaciona o medo à representação do 

personagem “policial” principalmente para a parcela da sociedade chamada de 

“marginal”, “bandido” e remete ao porquê de sua prisão. O medo dos policiais pode ser 

comparado ao medo da população, pois quem deveria proteger os indivíduos está 

envolvido em violência, seja como algoz ou vítima, as perseguições entre a polícia e as 

facções criminosas estão grandes e deixa preocupação em todos os personagens dessa 

história. O religioso-policial, após buscar o sentido de sua ação, tem dúvidas sobre a 

decisão e sente-se aprisionado num papel que o satisfaz e deixa inseguro. 

Sempre trabalhou no batalhão de trânsito para não precisar ter contato direto 

com a arma, não queria participar do policiamento ostensivo. Decidiu se afastar da 

religião, mas seus princípios ainda eram seguidos em suas ações; “é eu posso falar 

também que parte do motivo de eu estar aqui tem a ver com a religião, porque na minha 

ocorrência, eu poderia ter ido embora, poderia ter ficado... só que minha consciência, 

minha consciência me cobrou, me cobrou é... foi legítima defesa, não pude socorrer ah o 

indivíduo que, é um marginal, não pude socorrer estava em trajes civis, me identifiquei 

como policial, então não pude socorrer só que também minha consciência não me 

permitiu ir embora e deixá-lo sem socorro lá. Fui até a primeira viatura, falei “oh 

ocorreu isso, isso e isso”, não vou entrar no mérito da ocorrência, mas infelizmente 

acabei preso, é... acusado de tentativa de homicídio”. Em relação ao momento do 

assalto, Daniel parece confuso, talvez para poder falar sobre a situação, num momento 

diz que estava de folga e em outro que havia acabado de sair do trabalho. Ao longo da 

conversa, Daniel foi se sentindo mais confortável e se aprofundou sobre a ocorrência. 

Contou alguns detalhes demonstrando raiva, principalmente ao falar sobre a polícia 

civil.  

Ele foi vítima de assalto, quando estava voltando do trabalho; “tinha um 

problema com meu carro, o indivíduo entrou no carro, começou me ameaçar tal, essa 

coisa toda, eu saquei minha arma, me identifiquei como policial, ele próprio afirma 

isso... e, nesse, nesse momento em que apontei a arma, procedimento que eu aprendi na 
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polícia, apontei a arma, verbalizei com ele e ta... e ele pegou e veio pra cima pra tentar 

pegar a arma... e foi onde houve um disparo, eu o atingi, ele correu do carro e 

eu...procurei o auxílio, não, não, em momento algum eu pensei em fugir. Fui procurar 

auxílio na na, no primeiro lugar numa companhia de policia militar, porém passei em 

frente ao DP onde havia uma viatura da PM ali, contei o que havia ocorrido, nesse 

momento ele já estava sendo socorrido na outra parte. Não fiquei no local porque eu 

fiquei com medo, entendeu, fiquei com medo realmente porque o...ele não estava 

sozinho, tinham mais indivíduos com ele. Conseguiu levar minha carteira, levou alguns 

documentos, como inclusive minha funcional, o registro da minha arma particular que 

tava dentro, o registro da arma da corporação do qual eu tinha direito de andar, armado 

com arma da corporação, só que eu não gostava de andar por uma série de fatores né, 

implica outras coisas. Você perde arma da polícia militar ou alguma coisa assim tem 

sindicância, tem uma série de outras coisas, então eu tinha minha arma particular pra 

evitar, não gostava de andar com nada do Estado, exceto minha arma para minha 

defesa...pessoal. E...um indivíduo que tem só cinco passagem por roubo, três por 

estupro, um homicídio...a palavra dele valeu muito mais do que a minha .... e eu tava 

com uma arma semiautomática, com dezesseis muni, dezesseis munições, teve um 

disparo e esse ainda por cima foi acidental porque esse indivíduo tentou pegar a arma da 

minha mão e eu ainda to preso por tentativa de homicídio”. 

No momento em que deveria agir e o faz, ocorre um incidente, há um disparo de 

arma de fogo. Situação conflituosa, age sempre pelo patriarcalismo e as duas 

instituições que segue batem de frente nesse momento, por um pode matar e pela outra 

não pode nem mesmo segurar numa arma. São princípios fortes que entram em conflito 

e o deixam sem saída, sem conseguir reagir e ficar coagido, com medo, utiliza o poder 

como policial, mas tem medo desse poder. 

O mandato de prisão foi feito pelo delegado com flagrante. Como Daniel se 

apresentou no DP para falar da ocorrência, a juíza que pegou o caso deu relaxamento de 

prisão, tirou o flagrante e agora Daniel está preso preventivamente há um ano. Ainda 

não foi julgado, a data estava próxima da conversa que tivemos e aos nos despedirmos, 

pediu “ora por mim, ora por mim”. Estava muito emocionado quando falou do 

julgamento e com muita revolta, acha injusta a prisão preventiva pela imagem que as 

pessoas têm. Diz que a mídia e a população acham que todos os policiais que estão 

presos são bandidos e não tem notícias de quantos são absolvidos por terem sido presos 
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preventivamente, por isso não concorda com a diferença entre policial e civil (cidadão) 

nesse quesito. “Porque entende-se que andam armado, que o policial militar é tem 

contatos que pode cortar o processo...então, isso não, não se prega lá fora, pelo 

contrário, então pra população que tá no presídio militar Romão Gomes são policiais 

corruptos, são policiais homicidas e...isso ai chateia demais a gente, demais”. Além de 

sua frustração consigo mesmo, Daniel espera que os outros o ajudem e o entendam, não 

suporta a decisão da lei como algo comum a todos, gostaria que houvesse desvios e 

mudanças, como no caso dele, acha injusta a prisão preventiva; remete de certa forma à 

justiça divina, que julga cada um por si. 

Apesar de ser prisão preventiva, Daniel passou por todos os estágios do regime 

fechado. Ele trabalha montando peças de automóveis e conta como sente a diferença nos 

estágios: “a subseção, você sente realmente que você tá preso, no segundo estágio você 

tem uma certa liberdade, porém daquele portão pra lá não ( refere-se à porta do prédio 

da administração) se pode passar, no terceiro estágio na verdade, você anda o quartel 

inteiro... só não pode, é claro, ir pra casa, tem que responder chamada nos horários, tal, 

tem que mostrar que você está presente no quartel, mas já gera um...uma sensação de 

conforto maior....conforme vai progredindo de estágio”. 

Daniel está no terceiro estágio, fica feliz, pois acredita que assim poderá ver o 

filho que tem sete anos e a mulher ainda não o levou na visita; “conseguindo mudar pro 

terceiro estágio que tem parquinho, tal alguma coisa, eu achei que ia conseguir fazer 

minha esposa trazer meu filho... num primeiro momento até ela mesma falou ‘não que 

tal, não sei o que’ e eu fiquei contente pensando que ela ia trazer meu filho pra eu ver, 

infelizmente... ela, ela não trouxe...e aí é, tipo assim....como eu posso saber, eu não sei 

quando eu vou embora”. Sente-se desconfortável com a situação, culpa por estar preso e 

em pensar que pode causar trauma em seu filho, pois sua mulher acha que o filho pode 

ter algum trauma psicológico se for ao presídio. 

Acha que os três estágios deveriam acontecer em todos os presídios, sabe que 

acontece no PMRG por ser regime militar. Percebe a diferença com os outros presídios, 

apesar de nunca ter ido a um presídio comum. Diz que é um presídio rígido e são 

tratados como humanos, para ele uma grande diferença em relação aos presídios 

comuns: “salvo raras exceções que nem eu te falei que independente do que tenha 

ocorrido trata, nos trata como se fossemos criminosos, entendeu....isso chateia demais, 
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mas...em geral é um tratamento humano”. Não acha ruim cumprimentar alguns policiais 

com continência, diz que, como ainda é policial, acha normal e tem orgulho, acredita 

que para os internos que já foram julgados e exonerados da corporação deva ser 

constrangedor (a continência é o cumprimento com os “prontos” (policiais que 

trabalham no presídio), vez ou outra acontece com policiais que estão internos e ainda 

não foram julgados, mas têm patente alta).   

O personagem policial de Daniel se confunde bastante com o religioso; mesmo 

dentro do presídio há um ano, diz-se policial e não consegue pensar em outra atividade, 

pensa na polícia como um vício. Demonstra ter passado por uma metamorfose e uma 

possível emancipação da família ao tornar-se policial, mas entende como se esse 

movimento o tivesse levado ao presídio, apesar de ter seguido seu ideal, alguém que 

serve à pátria. Por esse motivo, diz ter medo e não saber se conseguirá continuar 

atuando da mesma forma, sabe que não será a mesma pessoa ainda que deixe de ser 

policial, já se vê diferente. Não assumiu o papel “policial detentor do poder” como 

alguém que tem poder para fazer tudo e não vê limites, enxerga-se como “super-herói” e 

diz que entrou na profissão por achá-la bonita, queria ser útil e tinha vontade de se sentir 

melhor, dizer a si mesmo e aos amigos que tinha uma profissão digna. “Eu não ingressei 

na policia com interesse de... menosprezar ninguém, com interesse de matar ninguém, 

com interesse de roubar, não eu não ingressei na policia com esse interesse, 

infelizmente alguns desvirtuam no decorrer do caminho, algumas situações também que 

ocorrem, que boa parte dos que aqui estão são pessoas... tem um percentual sim, que 

realmente, não nem deveriam estar aqui no presídio militar, deveriam estar no presídio 

comum, é o que eu penso. Mas a maior parte, são ocorrências que o policial não 

conseguiu mostrar pro ministério publico, mostrar pro poder judiciário que realmente a 

ação foi legítima, então a maioria dos casos aqui... são casos de homicídio”. Sempre 

teve ressalvas sobre o uso da arma e com o policiamento ostensivo, acha que não está 

preparado psicologicamente para trabalhar na rua, armado e abordar pessoas, após a 

passagem pelo presídio, porque sente muito medo e sente a passagem pelo PMRG como 

algo muito constrangedor. Não se vê como um assassino, repete muitas vezes que o 

disparo foi acidental e que o promotor que avalia os casos dos policiais não estava na 

hora e no local em que aconteceu o fato, de qualquer um deles. Pensamento 

interessante, pois eles também são julgados por iguais e, em nenhum momento, Daniel 

comenta isso, só diz que tem medo do julgamento. Generaliza para falar dele, em alguns 
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momentos faz a distinção de como se vê e o que pensa sobre o que aconteceu com ele; 

em outros, diz que os policiais não têm intenção de matar, fala do constrangimento e da 

competição existente entre os policiais civil e militar. 

Seu papel de policial é visto como um super-herói, busca a polícia para servir a 

pátria, jurar Bandeira, ajudar o próximo. O religioso-policial super-herói torna-se o 

religioso-policial super-herói-preso-constrangido: “quando vim aqui, parar aqui, a gente 

percebe que... queira ou não, que a gente é muito discriminado pela sociedade, é... pelo 

próprios colegas até de farda. Alguns não, alguns veem a gente fala não, vê como mais 

um colega de farda que se envolveu numa ocorrência, que...por ironia do destino não 

conseguiu explicar bem o que aconteceu e veio parar aqui. Outros... discriminam e 

muito, independentemente do tipo de ocorrência, no caso é... homicídio, eu to 

respondendo a uma tentativa de homicídio, outros crimes que...é muito, pro policial 

militar é muito fácil ele vir para aqui, porque...eu penso que a gente tá vivendo uma 

inversão de valores, a palavra do policial hoje vale muito menos que a de um marginal, 

mesmo que esse tenha diversas passagens policiais, não sei se devido à mídia, entendeu, 

não sei...eu, eu era fã da mídia inclusive prestei é...vestibular pra jornalismo, era meu 

interesse. Não sei se devido à mídia, infelizmente nós somos muito mal vistos, nós 

policiais militares, seja preso, seja policial de serviço e é triste né, é triste pra gente.”. 

Entre outras questões, incomoda o modo de a sociedade olhar para a PM, e acha que o 

caráter do policial independente do salário baixo, a escolha em roubar ou não é da 

pessoa. Usa de exemplo a si mesmo, dizendo que nunca pediu dinheiro para ninguém e 

demonstra a contradição, como está frustrado com a instituição que escolheu para seguir 

e tornar-se exemplo dentro dela. Consegue questionar e pensar sobre esse assunto; nos 

demais, seu questionamento é cheio de críticas e adoração. 

Ao falar do papel que a PM tem para a sociedade, senso comum, recorda sua 

vida anterior à instituição. “Quando eu era civil, eu não tinha tanto medo de andar na 

rua, por incrível que pareça, não tinha medo, não tinha necessidade de estar sempre 

armado... de senti... apesar de trabalhar no batalhão de policiamento de trânsito, o fato 

de ser policial parece que é psicológico, faz com que você sinta necessidade de andar 

armado. É... quando você chegar num determinado local público, é costumeiro você 

deixar as coisas sempre protegidas, reparar os cantos... é diferente não tem como, não 

tem como explicar, eu só sei que é bem diferente, você não anda com aquela 

tranquilidade que andava antes, não anda...” 
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Sua revolta em relação à PM é grande e a religião fica em segundo plano na 

entrevista. Num momento, desculpa-se por ter desviado o foco, mas continua falando de 

seus sentimentos através da identidade pressuposta do policial e dos papéis atuados em 

outros momentos, quando não seguem essa identidade. Toca bastante na diferença 

existente entre a polícia civil e a militar, no trato da sociedade com os policiais das duas 

instituições, da briga entre as duas e possível competição, uma vez que o policial militar 

prende, leva ao DP e o policial civil é quem decide o futuro da pessoa; “não fui preso 

por policiais militares, inclusive eles não me conheciam né, podia falar não tá passando, 

tá tentando a... é...aquele negócio...nepotismo, não tem nada a ver, eles não me 

conheciam, não sabiam que eu era policial, mesmo me identificando não tava portando 

nenhum documento uma vez que tinha sido roubado. Chego no DP que já é polícia civil 

né, tentei explicar e fui preso, infelizmente... né e eu que fui ATÉ o DP, é complicado 

então...então quando falo, aquilo que eu falei pra você, eu tenho culpa do quê?”  

As principais diferenças apontadas por ele dizem respeito à realidade financeira 

e visibilidade dada à prisão do policial militar e nenhuma à prisão do policial civil. Em 

relação ao fator socioeconômico, comenta que o policial civil pode ir para casa de 

viatura, em sua maioria tem carro e mora em bairros considerados bons (com baixo 

índice de criminalidade). Diz que o militar é a linha de frente, a minoria tem carro e 

nem sempre são considerados bons, além de tirar a farda para pegar condução e ir para 

casa, por medo. 

Afora a insegurança que Daniel diz existir na PM, fala de uma sobrecarga no 

momento em que responde a um processo criminal pelo fato de responder a um 

processo administrativo junto. “O que ocorre, no processo administrativo muitas vezes a 

policia militar, ela entende, ela entende que o profissional tava trabalhando dentro da 

legalidade, na proporcionabilidade da razoabilidade e que, ele tem condições de 

permanecer na corporação, vai somente expulsá-lo se a sentença criminal foi superior a 

dois anos, aí o policial militar ele é expulso, excluído das filiais da corporação”, 

Também ocorre de o policial ser absolvido somente no processo criminal e precisar 

responder ao processo administrativo de outra forma. “O policial pode ser absolvido e a 

policia entender legitima defesa, então não tem o que se falar de conduta e compartir da 

função, até porque a função do policial é defender a sociedade e muito mais se defender, 

lógico... existe um princípio que a gente aprende, a minha defesa primeiro, depois a da 

sociedade e por último a do agressor da sociedade”. 
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Dentre as observações de Daniel sobre o processo administrativo e criminal, ele 

traz um assunto que não tinha sido falado por ninguém dentro do presídio. O fato de os 

policiais serem colocados na condição de agregado, quando se tornam internos e 

respondem a justiça comum. Diz que acontece com a maioria e acha falta de 

reconhecimento do Estado por fazer a família do policial pedir auxílio reclusão após seu 

salário ter sido retirado. Fala sobre o papel de adido, que acontece quando o policial 

responde ao Tribunal de Justiça Militar; nesse momento recebe um percentual do salário 

e continua contando o tempo de serviço. No presídio, fala-se somente sobre a 

diminuição no salário, como uma mudança que ocorreu há pouco tempo, pois antes 

todos recebiam salário normalmente. “Quando o policial ele vem pro presídio militar, a 

primeira coisa que a PM faz é colocar o policial na condição de agregado, só se você 

tiver respondendo a justiça militar, se você tiver respondendo a justiça militar, se você 

tiver respondendo a justiça comum coloca na condição de agregado. E ai... os 

dependentes tem que pedir auxílio-reclusão, é uma burocracia fora de sério, é menos da 

metade do salário do policial, o policial fica..é o momento que o policial mais precisa, é 

momento que vai ter que gastar com advogado, que vai ter que provar inocência ou que 

agiu em legítima defesa, como excludente e tal..é o momento que ele mais precisa, 

infelizmente o Estado não dá o amparo necessário, muito pelo contrário, que nem eu te 

expliquei, vai lá e abre um procedimento administrativo e já são dois advogados no 

mínimo que o policial vai ter que pagar”.   

O religioso-policial super-herói-preso-constrangido-agregado sente essa situação 

como falta de ajuda do Estado, quem deveria ajudá-lo por ser um profissional que 

trabalha a seu serviço. Não discorda totalmente do papel de agregado, mas questiona a 

existência dele antes do julgamento, quando poderia ser depois, num momento em que o 

indivíduo já teria alguma resposta em relação a sua sentença.  

Sente-se uma pessoa fracassada por estar no presídio e responder a tentativa de 

homicídio, quando acredita que agiu da maneira certa e de legítima defesa.  “Ser tratado 

como criminoso é difícil demais, pro policial ser tratado como criminoso... mesmo que, 

que nem eu te expliquei, a maioria dos policiais aqui trata a gente de uma forma 

humana, mas ainda assim as limitações de liberdades, as limitações de muitas coisas a 

gente percebe que tá num ambiente como preso, isso é muito ruim pra gente, é muito 

ruim mesmo. E quando eu te falo que o Estado vira as costas, vira mesmo... é só fazer 

um percentual de quantos policiais entram por ano na corporação, quanto tempo se 
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passou, tipo 2, 3 anos depois e quanto, qual é o efetivo, pode ver que não muda o 

efetivo, por quê? Porque boa parte desses policiais são expulsos, morrem, uma minoria 

pede baixa por ficar desiludido com o serviço entendeu...então a gente percebe que o 

Estado não valoriza realmente o policial, não dá assistência jurídica, não dá assistência 

social, não dá...entendeu? não dá assistência psicológica” 

Daniel pediu, buscou atendimento, tomou essa decisão por estar com ideação 

suicida, sentindo vergonha de os familiares saberem que ele estava no presídio, pelo que 

eles precisam passar para visitá-lo e entrando num processo depressivo. Atualmente 

toma antidepressivo, acha que o remédio tem ajudado e sente necessidade dele. Quando 

retoma as questões emocionais, sua crença religiosa aparece no discurso. Fala bastante 

que acredita e respeita a doutrina da Testemunha de Jeová, não concordava com um 

ponto, mas os demais sempre foram seguidos, principalmente em relação ao cuidado 

com sua vida e com a vida dos outros. 

Em muitos momentos, falava baixo e em outros, erguia a voz, por exemplo, 

quando contou sobre o uso da arma: “eu ia prender, isso eu ia prender mesmo, era 

ladrão, eu sou policial, qual é a minha obrigação? E... e aqui a gente fica chateado, que 

nem eu te falo que o Estado não dá respaldo, por quê? Porque na hora de cobrar eu sou 

policial 24horas, tando fardado ou a paisana eu sou policial, se eu ver uma situação 

é...de crime, eu sou obrigado a agir...eu sou obrigado a agir e nessa situação que eu fui 

vítima, eu fui vítima, agi dentro das medidas, que a lei me permite, não excedi nenhum 

momento, tanto é que eu não atirei porque eu não vi se o indivíduo tava realmente 

armado ou não, porque se não eu teria atirado e, nós somos treinados a não dar um 

disparo, dar 2 disparos. Existe uma, uma razão técnica, científica que eu não sei 

explicar, aprendi na escola mas eu não sei explicar porque, entendeu”. Completa 

dizendo que, se tivesse agido de forma errada, teria atirado algumas vezes no indivíduo, 

pegado a carteira e ido embora sem prestar socorro. 

Sua espiritualidade está ligada à religião, segue através de sua religiosidade e 

orações a doutrina escolhida. Não há voluntário da Testemunha de Jeová no presídio por 

ser da Polícia Militar, se fosse um presídio comum haveria, pois não existe o uso da 

arma no trabalho e os civis não “juram a bandeira”. Sendo assim, Daniel frequenta três 

cultos (da Assembleia de Deus, Igreja Batista e Adventista do Sétimo Dia) por achar 

que os pastores pregam nos moldes que aconteciam as reuniões no salão do Reino que 
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frequentava. “O ensino é bem diferente, embora os moldes dos que eu frequento tenham 

a vê, mas o ensino no contexto geral tem alguns detalhes que quando a gente tá 

é...vamos dizer assim suavizando a alma, aquele conflito acaba nos perturbando, vamos 

dizer assim”. Por esse motivo, os cultos nem sempre o ajudam como local em que a 

pessoa encontra tranquilidade. Nos dias que não vai aos cultos, assiste ao jornal ou 

dorme mais cedo. Tentou aprender a tocar violão, mas não conseguiu, disse que não tem 

vocação e as atividades artesanais que acontecem à noite não chamam sua atenção. 

Para Daniel, duas situações o atrapalham no momento dos cultos das religiões 

cristãs; as Testemunhas de Jeová não reconhecem que Cristo morreu e não concordam 

com o uso da cruz: “no caso de Testemunha de Jeová acreditam em Cristo como os 

Evangélicos de uma forma geral, porém os evangélicos acreditam que Cristo seja um 

Deus totalmente poderoso, Testemunha de Jeová já não acreditam assim já acreditam 

um pouco diferente, então essas coisas sabe... essas coisas...é, o uso da cruz por 

exemplo: Testemunha de Jeová não aceita o uso da cruz, eu concordo até porque 

quando a gente estuda historicamente a gente vê que realmente, não é uma coisa que, 

que deveria ser usado dentro do cristianismo a gente percebe. Desculpa, eu não quero 

ofender religião nenhuma, mas a gente percebe que foi uma introdução pelo fundador da 

Igreja Católica para poder atrair é... fiéis de outras seitas, de outros povos que 

cultuavam outros deuses”. 

Ao decidir tornar-se religioso-policial super-herói, Daniel é visto como 

transgressor pelos frequentadores da Testemunha de Jeová, mesmo que tenha feito isso 

por decisão própria. “Quando você em tese está transgredindo algum ensinamento, 

algum princípio cristão adotado pelas Testemunhas de Jeová você é expulso da 

organização. Então é... as pessoas elas não conversam com você, as pessoas que 

pertencem à organização não conversam mais com você, exceto familiares, mas mesmo 

assim assuntos mais necessário”.  

Há muita mudança na história de Daniel, sua escolha foi seguida por realização 

pessoal, ficou quatro anos nas ruas atuando como policial militar e afastado de seu 

grupo. Ao entrar no presídio, esse afastamento torna-se literal e faz com que ele re-

pense sobre sua decisão, uma vez que está num local em que é visto como criminoso e 

sua religião não entra. Participa de cultos, mas não se sente parte do grupo, não 

concorda com a comemoração do Natal pelos cristãos, por exemplo. “O Natal, 
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Testemunha de Jeová não comemora, e eu... e eu concordo em não comemorar o Natal, 

se se fala que nós viemos depois de Cristo né, ai conta tá lá, primeiro ano, segundo ano, 

terceiro ano depois de Cristo, se fizer a conta, na verdade vamos ver que vinte e cinco 

de dezembro nada tem que vê com o nascimento de Cristo, já começa por aí, pelas 

próprias, pela própria cronologia a gente vê que não foi bem assim. Foi assim uma seita, 

não posso dizer pagã pra não... não ofender as demais religiões, mas eu posso dizer que 

foi uma seita pra chamar os cristãos, pra chamar as pessoas pra dentro do cristianismo, 

foi válido até certo ponto? Eu acho que sim, mas... já...na minha opinião já era hora de 

mostrar que não é bem assim”. 

  Como está há um ano dentro do presídio, Daniel presenciou a comemoração do 

Natal na subseção. Diz que teve um almoço e um jantar, ceia de Natal, feitos pelos 

internos e na hora de comer os “prontos” que estão trabalhando participam da 

celebração também. Ele não participou da comemoração e não comeu, disse que não 

sabe se é pela comemoração ou data, mas não teve vontade de comer. Possivelmente, 

Daniel deixou de comer por não fazer parte de sua religião esse ritual e pelas questões 

que envolvem essa decisão, não fazer mais parte de seu grupo familiar, estar preso e 

emocionalmente abalado. 

“É complicado... em termos de religião eu acho que... se eu não voltar 

exatamente pra minha eu não consigo, eu nunca vou conseguir é... digamos assim é 

aparar as arestas com relação à religião, não ficar nesses conflitos tipo... de conceitos, 

de doutrinas... se não for exatamente a minha eu creio que nunca vou conseguir me 

encontrar em nenhuma, nenhuma outra”. As arestas seriam aparadas ao conseguir um 

ambiente espiritual e após o julgamento: “que eu acredito muito em Deus... com fé em 

Deus conseguir provar... praquelas, praquelas pessoas que vão estar no tribunal do júri, 

que a minha ação foi legítima e que consegui provar que eu não sou nenhum criminoso, 

entendeu? Aí sim eu vou falar, vou ficar sossegado, entendeu... em termos de religião 

eu..eu continuo, vou continuar, eu creio que se eu não voltar exatamente pra mim eu não 

consigo, não vou conseguir”. Nesse momento, Daniel apresenta-se confuso; apesar de 

expor sua espiritualidade, o encontro com o Mistério, demonstra que se abrirá 

novamente, ao não-saber quando sua grande questão for resolvida.  

O Deus de Daniel parece distante, sua crença no inevitável tem um propósito: no 

momento, precisa ganhar o julgamento e ser absolvido. Sua crença está na oração que 
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faz, momento em que conversa com Deus através dos dogmas da sua religião e sua 

emoção: “até hoje eu tomo remédio, remédio controlado né... O resto é viver cada dia, 

cada dia por vez, tentar administrar e orar muito né, eu oro muito a Deus independente 

de qualquer coisa, eu oro muito a Deus pra que é...os meus dias aqui sejam abreviados 

porque é muito sofrimento, muito, entendeu. Que meus dias sejam abreviados e eu 

possa voltar pra casa o quanto antes, sendo policial, sendo ex-polícia fazer o que...voltar 

pra casa. Sendo ex-policial, um estímulo assim muito difícil de conviver, não sei de que 

forma eu vou ter que suportar, entendeu. Sendo policial....eu acho que eu, infelizmente, 

vou ter que tentar de alguma forma trabalhar em lugar ou administrativo sei lá..na rua, 

na rua andar armado acho que eu não tenho mais condições, é isso aí....é o que eu te 

falo, infelizmente, essa angústia de não saber o que vai acontecer no dia seguinte, não 

saber se eu vou conseguir ser ou não absolvido no dia do julgamento, é difícil...muito 

difícil”. A dificuldade no momento da oração parece menor, há um movimento, 

transitoriedade em sua espiritualidade, demonstra movimento entre sua crença e não 

crença, momentos em que segue a religião que acredita e em outros em que aceita a 

“nova” para se tranquilizar. “Eu posso falar uma coisa é difícil, que nem eu te falei às 

vezes a gente conta o que a gente passa aqui por mais que a gente tente explicar ning..só 

passando pra exatamente saber o que se sente. É aquele negócio, sentir na pele é difícil, 

é difícil por mais que eu tente externar a minha situação, falando de, de tudo do...do 

campo, do ponto de vista espiritual né do ponto de vista...de religião, do ponto de vista 

policial, do ponto de vista...de tudo, por mais que eu tente explicar, por mais que eu 

tente falar é difícil da gente conseguir colocar no papel, conseguir passar pra outra 

pessoa exatamente o que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando, é muito 

difícil...é muito difícil...é algumas coisas que..pra quem tá do outro lado parece tão 

simples, pra quem tá do lado de cá é muito complicado então a pessoa, uns olham com 

dó, uns olham com sentimento, ‘ah fez errado tem que pagar pelo que fez mesmo’ e a 

gente saber que não é bem assim, não foi bem assim que aconteceu, entendeu, então....é, 

é...é uma coisa muito, muito chata”. 

O erro do policial quando em serviço é resolvido através de punições,em caso de 

descumprimento de alguma regra ou da prisão. E quando está dentro da instituição total, 

PMRG, através do castigo (outro assunto que não aparece na fala dos profissionais que 

trabalham no presídio, somente nas falas dos internos), que ocorre de maneira diferente 

para quem é sentenciado e quem não é, segundo Daniel. Dentre os castigos está a 
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proibição das visitas, da mudança de estágio (volta ao primeiro, progressão do fechado 

para o semiaberto) e cela forte: “que nem eu te falei, corta visita, corta uma série de 

coisas, de benefícios, entendeu. Benefícios é?! Direitos? Não, benefício, direitos não, 

porque na verdade a gente não tem direitos né”.  Sendo assim, quando os internos têm 

problema na relação pessoal, evitam o encontro e contato para não sofrerem algum 

castigo. 

O medo de castigo se estende ao trabalho dos policiais em exercício, o que fica 

claro na fala de Daniel quando diz que a polícia não é reconhecida pela sociedade: 

“Porque nem a sociedade mesmo reconhece... você tá defendendo a sociedade, você tá 

colocando a sua vida em risco pela sociedade e tão atirando pedra em você... tão 

criticando. Generalizam né, policial militar que sai de casa, tem que andar fardado 

porque às vezes não tem dinheiro pra pagar condução, tem que andar fardado, tem que 

cumprir jornadas excessivas de trabalho, fora os bicos, não tô falando dos bico, tô 

falando da própria corporação, tem que defender a sociedade e ainda é criticado, é 

difícil, é difícil demais”. 

A história de Daniel é contada em meio a muitas dúvidas relacionadas à 

profissão que interferem em sua vida pessoal. A religiosidade, como algo individual, é 

forte, pois agora não participa e dificilmente voltará a participar de seu grupo religioso. 

Sua identidade se metamorfoseou, através das escolhas e rumos que teve sua vida, não é 

mais a mesma pessoa religiosa que segue os dogmas e todas as regras, também não é o 

policial super-herói que está fardado na rua, não comete erros e ajuda aos outros 

sempre. As duas instituições que o guiavam eram rígidas, com muitas regras e têm sido 

questionadas. 

Atualmente Daniel precisa repensar-se, achar um novo sentido para suas 

próximas decisões, seu vício: ser policial militar não pode ser seguido no momento e 

não há previsão de quando será. Acredita que Deus pode ajudar e o julgamento ditará o 

próximo passo que será dado para, então, poder decidir seu futuro, o que causa bastante 

medo nele, “infelizmente eu tenho que enfrentar uma plenário de um júri, nunca 

participei, nunca nem sequer assistir como é o tribunal de um júri e eu...eu ouço falar 

que é complicado e são 7 pessoas que, você é julgado por 7 pessoas que não me 

conhecem, que não sabem exatamente por que...o que aconteceu no dia dos fatos, vou 

tentar expor, vou tentar mostrar que...a minha conduta foi legítima, foi o último recurso, 
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tá entendendo, até porque...e ...infelizmente eu fui preso por uma situação, como que eu 

posso explicar..por uma interpretação da justiça”.  

Ou seja, ainda é muito difícil ressignificar suas ações e encontrar um sentido por 

si mesmo e não através de outros que dizem como deve se comportar e agir. Suas 

atitudes sempre foram guiadas por instituições regradas e não consegue ir além da 

revolta. É possível identificar metamorfose em sua identidade, mas não é possível 

afirmar que houve emancipação, uma vez que foi e está submetido às regras da polícia e 

da religião. 
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6. Questionamentos e conclusões  

 

É perceptível pelos textos lidos, além do senso comum, que, ao decidir tornar-se 

policial militar, o indivíduo passa por mudanças em seu cotidiano. Ao vestir a farda e 

exercer a profissão, deixa de ser visto como um indivíduo comum e precisa seguir novas 

regras sociais, respeitar a hierarquia e tradição da instituição bem como aceitar as 

restrições que esse papel causa em seu dia-a-dia.  

O que pensa e sente o Policial Militar da vida, do mundo, da sociedade, da sua profissão, da 

instituição que integra em todos os seus níveis e aspectos; quais os problemas que a afligem e as 

motivações que o estimulam; as frustrações que o desmotiva; como vivem ele próprio e sua 

família; qual sua origem, sua condição social e econômica; quais são suas crenças. Enfim, quem 

é o Policial Militar brasileiro. (FILOCRE, 2004, p. 307) 

 Essas são questões que o autor tentou responder em seu livro: “Polícia Militar 

segurança ou ameaça?”, junto a outras discussões relacionadas às mudanças dentro da 

corporação e são pertinentes a essa pesquisa no momento em que discutem sobre a 

identidade do policial. Vale lembrar que, desde sua criação e com o decorrer do tempo, 

a polícia foi alvo de estudos, questionamentos de pessoas que estão dentro e fora dessa 

corporação, principalmente pelo papel que ocupa na sociedade. Suas regras são para dar 

velhas respostas a novas questões, ao mesmo tempo em que a hierarquia e tradição 

existentes na corporação é que fazem sua história. Para que e para quem é a Polícia? 

 

Essa pergunta foi pensada no primeiro capítulo para que fosse possível nos 

aproximarmos mais da criação da PM na cidade de São Paulo e pensar qual o caminho 

está sendo seguido pela instituição que tem o Estado como mandante, é agenciadora da 

violência e criação social e desde o período colonial responde aos ideais de uma 

maioria. 

 

Sabe-se que a hierarquia e a disciplina são dispositivos muito importantes para 

as instituições militares; dão limites, impõem regras e ensinam o policial como deve 

agir nas mais diversas situações, mas, pelo índice de violência vindo da própria 

corporação em relação à sociedade principalmente, podemos perceber que o ensino está 

defasado, precisam acontecer reciclagens com mais rapidez e o trabalho ser 

acompanhado de outra forma, não somente através da vigilância e o medo que os 

profissionais têm dos castigos. 
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É possível identificar metamorfoses dentro da corporação, ao mesmo tempo em 

que alguns lutam pela mesmice, outros estão em busca da mesmidade, como por 

exemplo, aceitar que os policiais exerçam cargos políticos. Essa dicotomia entre os 

movimentos dentro da corporação também pode ser percebido na opinião da sociedade 

em relação ao papel dos policiais. Algumas pessoas esperam que continuem na 

mesmice, atuem com repressão e violência, principalmente por sentirem-se inseguras 

com o alto índice de violência; outra parte luta pela mesmidade, uma nova saída para o 

combate da violência e trato com a população, num momento em que os próprios 

policiais estão cometendo violência exacerbada e sendo vítima dela, através do conflito 

com as facções criminosas ou em momentos menos agressivos como manifestações 

estudantis ou manifestações de outros grupos sociais.  

 

O PM está exposto à violência o tempo todo e com isso suas crenças, valores e 

formas de lidar com a vida e com o trabalho possivelmente sofrem modificações. Esse 

profissional é treinado e acredita que precisa ser forte o tempo todo, não pode falar de 

suas fragilidades, mostrar seu sofrimento. Como percebido nas entrevistas, essa situação 

afeta bastante a vida do indivíduo e cada um usa essa interferência de determinada 

maneira, podendo tornar-se justiceiro, revoltado e sentir-se super-poderoso, alguém que 

pode tudo, resolve tudo e não precisa de ajuda. Desse modo, a instituição toma um lugar 

outro na vida do indivíduo que não somente a profissão, como, por exemplo, quando 

toma o lugar de sacerdócio, vício. Algo com extremo valor, que afeta a vida pessoal e 

social do indivíduo de maneira exacerbada, não há distinção, mas sim devoção ao 

trabalho.  

 

Pode-se dizer que essas situações citadas são requisitos para o alto índice de 

separação de cônjuges e violência doméstica, pois o policial leva o personagem com 

toda sua carga para dentro de casa e não separa as relações. Os papéis sociais ficam 

misturados e isso preocupa bastante a corporação. 

 

Com o aumento da violência dentro e fora da corporação, torna-se necessário 

buscar saídas, ou seja, sair da mesmice para a mesmidade. Grandes discussões 

relacionadas a esse movimento dizem respeito à criação do Policiamento Comunitário, 

um modo novo-velho de se relacionar com a população, retomada de atuações antigas, 

do momento da criação da polícia, quando os policiais eram mais respeitados e 

conversavam de forma mais humana com as pessoas da área em que era responsável; 
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também à criação dos CONSEGs e aos ensinamentos sobre Direitos Humanos na 

Policia Militar.  

 

Sobre esse assunto, existem pesquisas publicadas. Em junho de 2010, um 

Tenente-coronel que foi para reserva, defendeu sua dissertação de Mestrado pela 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, cujo título é “A Educação em 

Direitos Humanos na Polícia Militar”. Sua dissertação de mestrado foi publicada no 

jornal O Estado de São Paulo em julho de 2012, pela peculiaridade de ser um policial 

que foi estudar a educação em Direitos Humanos na PM e o que leva esse profissional à 

violência, sentir-se justiceiro e/ou detentor do poder a ponto de matar como forma de 

defender a sociedade dos bandidos ou mostrar poder perante os demais companheiros de 

profissão
30

.  

 

Essa procura por transformação, movimento nas relações e papéis sociais dizem 

respeito, também, à configuração da sociedade que se cria e é criada na relação com o 

indivíduo. Nesse movimento dialético, acontece a socialização, relações intersubjetivas 

entre o eu e o outro no mundo da vida. A colonização do mundo da vida aparece com a 

intervenção das instituições.  No tema pesquisado, vê-se a colonização através das 

rígidas regras e, quando o indivíduo está preso, pela mortificação do eu que ocorre nas 

instituições totais. 

 

Na modernidade, temos dificuldade de afirmar quais instituições colonizam o 

mundo da vida, pois os papéis e as relações são mais fluidas. Assim as grandes 

instituições perderam a força, com o pluralismo e a crise de sentido, e precisam criar 

novos sentidos para conquistarem novamente o poder e relacionar-se com o indivíduo 

que fica perdido e busca novos caminhos/ sentidos. 

 

Essa questão social leva a um alto índice de violência que interfere em todos os 

âmbitos da vida dos indivíduos: há um grande sentimento de insegurança e atualmente 

agenciadora do Estado também vem sofrendo com essa questão. Percebemos isso pelas 

notícias da mídia, pesquisas realizadas que contém os números e quantos policiais estão 

presos no PMRG, seja preventivamente ou cumprindo sua pena após a sentença. 
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Esse presídio, apesar de específico e com funcionamento diferente dos presídios 

chamados comuns, como instituição total mortifica o Eu em sua microssociedade. Os 

policiais que estavam em seu trabalho cotidiano, conviviam com a família e tinham suas 

crises em relação à polícia, precisam adaptar-se a novas regras, convívio com as 

pessoas. Fora da instituição total, eles tinham liberdade para exercer os papéis sociais 

como policial detentor do poder ou super-herói; pai de família, trabalhar em outras áreas 

e passear, aventurar-se pela vida, por exemplo. Eram chamados e reconhecidos por sua 

patente ou sobrenome, o que não ocorre com a maioria deles no presídio, pois a patente 

é retirada e não são todos que continuam sendo chamados pelo sobrenome, mas sim 

pelo primeiro nome ou como interno – o que corporifica a mortificação do Eu, pois a 

denominação diz respeito a indivíduos que estão em instituições totais, como por 

exemplo, colégio interno. 

 

O PMRG, em sua microssociedade não aceita regras enfraquecidas. Todos 

passam pelo regime de progressão de pena, precisam trabalhar, são castigados (não 

necessariamente da mesma forma, os oficiais não podem ser algemados e colocados no 

“chiqueirinho” - local de repressão), convivem com a religião, sendo participantes dos 

cultos ou não, e seguem a rotina de quartel. Presenciam algumas situações que podemos 

chamar de constrangedoras, pois todos que ali  cumprem pena e a maioria é exonerado 

da corporação – como conta Daniel: “todas as sextas-feiras, a inclusive nós entramos em 

forma de roda, desfilamos tal.....cantamos....na sexta-feira é....é a canção do exército, 

todos os dias temos que entrar em forma”. Este interno também presenciou uma 

formatura militar,  o Juramento da Bandeira de uma Tenente da Academia do Barro 

Branco com participação do Corpo Musical da PM para solenidade no PMRG. 

 

Em relação ao respeito com as regras e a vigilância dos internos, o presídio tem 

um modo peculiar de fazer com que isso aconteça: os internos parecem soltos, mas são 

vigiados o tempo todo entre eles e/ou pelos “prontos” e demais funcionários. Algumas 

fugas ocorreram nesses anos de existência, mas foram poucas, pois todos sabem que 

podem ser achados e a ameaça de punição severa é grande (não muito falada, mas todos 

sabem que existe, a coerção na instituição está sempre presente de forma mascarada).  

 

Podemos dizer que estão todos num panóptico, de Foucault, o tempo todo, pois 

apesar de a arquitetura ser diferente e todos parecerem tranquilos, em alguns momentos 
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até como numa colônia de férias, quando se tem mais contato e participa mais da rotina, 

é perceptível a coerção e os olhares vigilantes o tempo todo. 

 

Esse olhar panóptico fica mais disfarçado no momento em que os internos estão 

trabalhando, além de receberem salário. Alguns dizem que aquele momento serve para 

ficar consigo mesmo, pensar e de certa forma relaxar. Enquanto trabalham, sua 

individualidade é respeitada e podem sentir-se “livres”; além de exercitar a mente, o 

trabalho, em algumas empresas, propicia o contato com outras pessoas. No contato com 

os policiais, há conversas informais e de diversos assuntos, sem deixar clara a relação e 

as conclusões que cada um desses policiais tem sobre determinados indivíduos e suas 

ações. 

Como dito anteriormente, ao chegar ao PMRG, o interno precisa colocar o 

uniforme e ter roupas “comuns” para receber as visitas aos domingos ou feriados e pode 

andar pelo complexo do presídio com a(s) visita(s) de acordo com seu estágio. Não é só 

no momento da visita que os internos podem andar pelo complexo, durante o dia 

também. O portão da entrada para os albergues fica aberto e eles podem transitar, seja 

para ir trabalhar, seja para buscar algo que esqueceram e essa movimentação deixa o 

espaço com aparência de quartel e não presídio, de maneira que alguns policiais (com 

quem tive contato durante a pesquisa) e estão fora do local o chamam de “colônia de 

férias”. Quando não são familiares que visitam, os internos continuam de uniforme, 

podem receber visitas de policiais colegas de trabalho e sempre há pessoas transitando 

pelo PMRG, para conhecê-lo em função de trabalho universitário ou por estar em 

formação na PM e fazer parte do currículo a visita ou palestras que acontecem no local 

para policiais e estudantes, de direito, por exemplo. 

 Apesar do tratamento diferenciado pelo modo de funcionamento do presídio, 

durante as visitas, foi possível perceber o questionamento de alguns internos sobre o 

modo de a Polícia/Estado tratá-los. Não respondem em liberdade como os cidadãos 

comuns quando são investigados após algum fato que demonstra culpa ou participação 

(como culpados ou por estarem em serviço com alguém que cometeu algum ato 

infracional) e ficam lá desde o momento em que são presos preventivamente até o 

término do cumprimento da pena ou serem absolvidos: “Nós somos culpados sempre, 

não somos vistos como inocentes até que provem o contrário, somo vistos como 

culpados e precisamos provar que somos inocentes, o Estado não ajuda a gente” (fala de 

um interno) 
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 Na fala dos internos que expuseram sua história, essa relação com o Estado, 

representado por promotores, juízes ou pela própria instituição a que respondem, a 

Polícia Militar, é muito questionada: “Só que os Estado num...o Estado nem quer saber, 

se o Estado achar que é, ele é totalmente autoritário. É....como eu vou dizer pra você a 

palavra correta....o Estado ele não é verdadeiro né, a palavra correta, o Estado é 

totalmente interesseiro, se você pode dar alguma coisa pra ele, ele chega a você, se você 

não pode, você é só mais um”.  

Tendo em vista o alto índice de violência cometido pelos policiais e as 

discussões sobre o uso da força, percebemos a complexidade da situação, em que cada 

um (policiais e sociedade civil) tem uma verdade e sua razão, por esse motivo é preciso 

que a Justiça se aprimore e aja com mais rapidez para que todos tenham clareza das 

ações e consequências. Presenciamos a morosidade da Justiça em julgar os crimes 

cometidos pelos civis e também em relação aos crimes dos militares, o que parece mais 

grave e deixa muitos sem certeza de seu futuro, como exemplificado por um interno que 

se diz inocente e colocado em uma situação que não condiz com seus anos de trabalho 

dentro da polícia. Ele está preso junto com outros policiais que faziam parte de seu 

grupo de trabalho, desde 2008, responde a três  processos, dentre os quais foi julgado 

como inocente, em outro condenado e  um terceiro ainda está em aberto e por esse 

motivo não sabe a pena que cumprirá. Em sua história tem apelo à mídia e aos Direitos 

Humanos com a intenção de contar sua história dentro da corporação até a prisão e 

conseguir ajuda para que o julgamento ocorra mais rápido e ele seja absolvido. 

Há, como dito, morosidade na justiça militar também, e uma grande discussão 

sobre esse problema, pois ao ser exonerado da corporação por ter cometido crime civil o 

policial não deveria continuar no PMRG e sim ir para um presídio comum, mas para 

isso é necessária uma justiça mais rápida que cumpra suas obrigações. No momento, 

muitos estão cumprindo pena nesse presídio sem que devessem, por terem cometido 

crimes civis e não militares. Essa discussão é antiga, mas foi colocada novamente em 

pauta dada a gravidade dos crimes, como o dos policiais envolvidos no roubo de caixas 

eletrônicos. 

 Discutir a instituição Polícia Militar é um tema bastante complexo, porém a 

profundidade no tema não é o foco da pesquisa. Dessa forma foram feitos apontamentos 

sobre sua história e em relação às mudanças existentes na vida do indivíduo que se torna 
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policial militar, decide representar um papel importante e bastante questionado em sua  

continuidade e ações por uma parte da sociedade, e  ter o seu papel como civil/indivíduo 

comum  quase não existente em seu cotidiano, pois está sempre em alerta para atuar 

como policial, mesmo que esteja fora do horário de trabalho, o que causa conflitos e 

questionamentos para parte desses indivíduos. Muitos policiais que estão no presídio 

buscam entrar em contato com essa dicotomia e pensar em sua vida pós-policia militar; 

mesmo que voltem a executar o papel, não serão mais o mesmo, pois raros são os casos 

dos policiais que voltam a trabalhar na rua. 

 Por ser uma das políticas de identidade encontradas no presídio, os internos 

entram em contato com a religião. O símbolo religioso está nas entrelinhas dentro do 

presídio, por exemplo, como slogan na fachada em frente a ele, existe a seguinte 

mensagem “Aqui o ser humano renasce para construir um futuro melhor
31

”. Na sala do 

oficial de dia, que fica na entrada onde as pessoas são revistadas, existe o desenho de 

um livro aberto (parecido com a Bíblia) com uma mensagem dentro. Ainda na recepção 

do prédio da administração está pintada a frase: “tudo posso naquele que crê”. Além de 

ocorrem as diversas manifestações religiosas. Ou seja, as mensagens deixam 

subentendida a importância da fé,visto que sempre há relação com palavras cristãs. 

Além de muitas pessoas que trabalham lá dentro acharem importante a religião, em 

conversa com alguns policiais, eles demonstram que a saída para uma mudança de 

atitude é se vincular à religião, pois desse modo alguns indivíduos podem renascer, 

tornar-se alguém melhor. Essa referência ao renascimento, também é feita no slogan do 

presídio que fica na fachada e diz que ali os indivíduos entram para renascer. 

  Apesar de o diretor dizer que todos participam de algum culto, foi possível 

perceber que esse fato não se concretiza. Alguns escolhem não participar dos encontros; 

outros escolhem um grupo por fazerem parte da religião quando estavam em liberdade 

ou por assistir ao culto dentro do presídio e identificar-se com o trabalho, como também 

existem os que frequentam diversos cultos, para se acalmar, ouvir palavras boas e não 

ficar “com a cabeça vazia”. Cada indivíduo que participa dá um sentido a sua 

participação ou não-participação no culto e esse sentido, muitas vezes, diz respeito à 

busca de resolver a crise, ansiedade, medo, problemas psicológicos e outras questões. O 

sincretismo existente na sociedade se corporifica dentro do presídio com as diversas 
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manifestações existentes e a proximidade de muitos cultos, apesar de pertencerem a 

diferentes denominações de Igrejas. 

Os cultos, de maneira geral, começam com músicas tocadas e cantadas (alguns 

chamam de louvores); em seguida, ocorre a leitura da Bíblia e a fala dos religiosos. 

Nesse caso, nos encontros espíritas, a forma difere: as reuniões são marcadas por leitura 

da Bíblia e conversas sobre sua doutrina religiosa. Em julho de 2011, ocorreram 

palestras dos mais diversos assuntos uma vez por semana, além do encontro religioso e 

toda última quinta do mês eles levam um filme, fazem a sessão-cinema para todos que 

quiserem participar, independente da religião. Já no caso da Umbanda, há uso de 

cigarro, vela, música entre outros artefatos que façam parte do ritual (nesse encontro um 

policial é escalado para ficar vigiando, pois ocorre fora do complexo prédio da subseção 

ou administrativo e só podem frequentar internos que estão no terceiro estágio ou 

semiaberto). 

As três narrativas de história de vida contadas demonstram formas diferentes de 

entrada na polícia, relação com a violência e religião. As idades são diferentes, assim 

como as vivências, crises de sentido e busca por ressignificar alguns momentos e 

reencontrar formas de lidar com as adversidades. A vida religiosa de José e Gabriel 

responde a situações sociais com aspectos institucionais, portanto sincrética, bastante 

relacionada à família e à entrada no presídio, local que oferece grande leque de 

possibilidades e escolhas religiosas, pois os cultos acontecem todos os dias da semana e 

são onze diferentes.  

Daniel não parece influenciado pelo sincretismo, nasceu como católico, mas foi 

criado dentro dos Testemunhas de Jeová, seguindo essa doutrina, mesmo após sua saída 

e entrada na PM e no presídio, onde não há culto pela impossibilidade relacionada à 

discordância da doutrina em relação ao uso da arma. O conteúdo de sua entrevista é um 

pouco diferente das outras: falou bastante de sua indignação em relação ao Estado, bem 

como da diferença entre a polícia militar e a civil existente na sociedade, que acredita 

não ser muito percebida pelo senso comum.  Estava bastante emocionado e explicava-se 

de diversas formas, tentando provar que é inocente e comparando-se a um animal para 

dizer que todos, quando se sentem ameaçados, respondem instintivamente.  

Faz escolhas diferentes, não decide entrar num grupo religioso ao ser preso, mas 

sai daquele que pertence para poder seguir seu ideal e assumir o papel de policial 
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militar. Suas escolhas e atitudes o levaram a uma situação difícil, pois atualmente não 

pode desempenhar nenhum dos papéis que estava acostumado e que faziam sentido para 

ele. Quando entra na polícia, deixa de ser parte do grupo dos Testemunhas de Jeová e, 

ao entrar no presídio, responde a uma tentativa de homicídio, mas afirma que agiu em 

legítima defesa. Seu papel de policial está “parado”, vive a condição de agregado para 

polícia militar, como ele mesmo diz, sua profissão está em suspenso sem data prevista 

para retomada. A emoção, que passa em seu discurso, é grande ao mesmo tempo em que 

tem uma posição rígida, possivelmente por agir de acordo com as instituições que 

escolheu seguir. Com isso, podemos dizer que há movimentos emancipatórios em sua 

ação, sai da mesmice e busca a mesmidade. Após quatro anos em que sua ação havia 

mudado, é cortado daquele papel (sente assim e não como consequência de sua ação, 

não aceita ser preso depois de seguir o que aprendeu ao fazer a escola de soldado e 

responder à cobrança do Estado que é ser policial vinte e quatro horas por dia) e tem 

dúvida sobre os passos que deu para buscar seu ideal. Acha-se injustiçado e seu discurso 

é tomado por esse papel que representa, deixando sua mulher, o filho e a religião como 

segundo plano em seu discurso. É possível perceber que sua espiritualidade está ligada à 

religião, apesar de não concordar com tudo que é falado nos cultos que frequenta dentro 

do presídio. Experimenta Deus quando em contato com as palavras do pastor, desde que 

não seja usada a simbologia da Cruz, consegue se acalmar e fazer bom uso daquele 

espaço. 

Dentre os três internos, José é o que mais fala da emoção através da oração e o 

chamado em sua conversão, enquanto que os outros dois não falam desse momento. Por 

não saber exatamente qual religião quer seguir, Gabriel demonstra ter escolhido o 

espiritismo por identificação com a doutrina, mas não quer contrariar a família 

evangélica. Frequenta os dois cultos toda semana, diz que, quando sair do presídio, terá 

que escolher, porque acredita que as religiões se apresentam de forma diferente fora da 

instituição. Seu espírito aventureiro passa por metamorfoses que nem sempre foram 

significadas por ele no momento e atualmente se diz diferente. Provavelmente essa 

escolha da religião a seguir demonstre um processo emancipatório, pois precisará 

assumir uma identidade diferente como religioso e como ex-policial, já que tem em 

mente pedir baixa da polícia e não esperar o resultado do processo administrativo.  

 No caso de José, a exposição à violência, o testemunho de roubos, mortes de 

alguns policiais e a arbitrariedade de outros policiais quando aceitaram suborno, por 
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exemplo, afetaram sua identidade e, como consequência, resolveu tornar-se justiceiro. 

Assim, as metamorfoses perceptíveis são identificadas no momento em que ele se 

decepciona e encontra dificuldade em seu trabalho, desiste de levar as pessoas que 

prende à delegacia por encontrá-las na rua meses depois e passa a matá-las, dizendo que 

tinham o direito de rezar antes de morrer. Após ser investigado e preso por triplo 

homicídio, José fica anos dentro da prisão sem aceitar fazer parte de algum grupo 

religioso, até que ouve muitas pessoas dizendo que a religião ajudava, um amigo que 

vai preso é solto “por milagre”/ situação anômala,  e um Coronel, que ia pregar nos 

cultos da PMs de Cristo, o convence a participar de um culto. A recusa e a seguida 

aceitação marcam a mudança em seu comportamento, pois, como José diz, foi após 

ouvir uma voz conversando com ele e entender que era Deus, alguém que o perdoou, o 

fez ajoelhar,  perder a prepotência e mostrou uma possibilidade, que ele pôde perdoar a 

si e encontrar outro caminho em sua vida que não o do crime.  

José demonstra mudança e fala dela a partir da religião, de um momento mágico 

no qual conversa com Deus a partir de sua participação nos cultos, onde diz ter voltado 

a sorrir e encontrado nova possibilidade ao decidir ser um homem de Deus. Com esse 

movimento, de mudança em seu comportamento, é possível perceber um sentido 

emancipatório: José resolveu perdoar-se, aceitar o Mistério- não-saber e agir de modo 

diferente com sua família, após a separação, constituiu uma nova família e, ao sair do 

presídio, escolheu trabalhar com moradores de rua (“eram pessoas assim que eu 

matava”), além de aceitar o convite e falar com os internos do PMRG para contar sua 

história e demonstrar que há possibilidade de mudança, além de dar depoimentos para 

outras pessoas, como a entrevista para essa e outras pesquisas e um documentário sobre 

o PMs de Cristo que em 2011 estava sendo gravado por uma equipe americana; parece 

usar esses espaços para significar sua história de vida da mesma forma que seu projeto 

de vida: ir ao presídio conversar com os internos e trabalhar num albergue, afirmando 

assim suas escolhas como corretas e saídas certeiras. 

 Enfim, a religião dentro do presídio pode trazer novas possibilidades aos 

internos através do sagrado domesticado, demonstrando que os indivíduos precisam 

seguir as regras e limites, pois trocam uma instituição rígida por outra. É possível fazer 

essa afirmação, pois, apesar de algumas Igrejas estarem num processo de metamorfose, 

repensando sua inserção na sociedade para conquistar mais adeptos, tanto em 

instituições totais como as prisionais, onde a conversão ocorre no momento da crise 
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existencial, podendo ser uma alternativa para a resolução dos problemas e a cura, para 

recuperação do sentido existencial através do sincretismo. A fala de uma religiosa 

ilustra, de certa forma, esse papel da religião dentro do presídio: “dizem que aqui tem 

bastante Igreja porque não tem o que fazer, ainda bem que tem Deus né?!” 

De acordo com as conversas durante os cultos e as entrevistas realizadas, 

entende-se que através da religião o indivíduo consegue perdoar-se ou encontrar 

alguém, Deus, que lhe perdoe e traga palavras confortantes para aquele momento de 

aflição, o que fundamenta a emancipação de José por exemplo. Apesar de possuir um 

lado mágico no qual não é possível afirmar ou negar alguns rituais, por esse caminho os 

indivíduos encontram uma saída em que se apoiam para se transformarem-\ em uma 

nova pessoa. 

Pelo menos as religiões não desconheceram jamais o papel do sentimento de culpa na cultura. 

Elas pretendem redimir a humanidade desse sentimento de culpa a que chama pecado. A partir 

do modo como se atinge essa redenção no cristianismo, com a morte sacrificial de um indivíduo 

que toma a si a culpa comum a todos, inferimos qual poderia ter sido a primeira ocasião em que 

se adquiriu essa culpa original, com a qual também a cultura teve início. (FREUD, [1930-1936] 

2010, p.108-109) 

 Essa citação de Freud, apesar de assertiva, demonstra o papel assumido por 

algumas religiões na vida de diversos internos no PMRG, principalmente por serem os 

mesmos policiais militares e acreditarem que não podem mostrar-se fracos ou com 

problemas, uma vez que precisam estar sempre prontos a responder chamados e, quando 

demonstram fragilidade, são tirados do serviço para passar por tratamento. Como 

consequência desse ato, os salários diminuem por ficarem afastados em vez de o 

tratamento e  a continuidade no trabalho ocorrerem concomitantemente. 

 A aceitação do erro e retirada do sentimento de culpa do indivíduo é muito 

presente nas letras das músicas cantadas nas manifestações religiosas. Belzen (2011) diz 

que as músicas não precisam ser religiosas, basta que sejam sentidas como tal. É 

possível, porém, perceber que todas as levadas ao presídio têm um cunho religioso, 

sendo entoadas por cantores gospel, por exemplo, não necessariamente pastores, mas 

seguidores da religião evangélica. As músicas, ao serem tocadas e cantadas, parecem 

provocar êxtase nos internos, muitos choram, cantam em alto tom, e se concretizam 

num momento de muita emoção. Como são muito importantes para a maioria, as letras 

são espalhadas em pastas em que as canções/louvores são numerados e também são 
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colocadas numa apresentação de Power point pelo computador, para que todos possam 

acompanhar. Já no presídio feminino, há um rádio e uma das pastoras leva CD de 

cantoras que agradam aos participantes.  Dentre os louvores mais cantados estão o 

chamado “Restitui”, cujo refrão diz: “Restitui!; Eu quero de volta o que é meu; Sara-

me!; E põe o teu azeite em minha dor; Restitui!; E leva-me às águas tranquilas; Lava-

me!; E refrigera minha alma; Restitui!”. 

 O movimento dos religiosos dentro do presídio é muito grande, todos têm seu 

nome num caderno que fica na entrada do presídio. Como a maioria já frequenta o local 

há anos, não necessariamente mostra o documento e é revistado, o que também 

aconteceu em minhas vistitas. Seriam as pessoas confiáveis e o local tão vigiado que a 

revista não precisa acontecer sempre? Ocorre esse tipo de atitude por sermos civis e eles 

policiais, por isso respeitaríamos pelo papel que representam socialmente? Os internos 

ganham certo controle por saberem as datas e locais dos cultos, bem como se tal Igreja 

continua ou não realizando cultos? O fato de os policiais que estão de serviço, os 

“prontos” não saberem exatamente os locais dos cultos demonstra o controle sob as 

ações dos internos; a certeza de que não haveria problema e erro ao me acompanharem 

até o local mesmo que não fosse participar? Apesar da coerção existente, mas não 

falada, os internos têm o poder em relação aos cultos? 

A experiência religiosa como estrutura está presente, como dito, na política de 

identidade. Os “prontos” também concordam com o uso da religião dentro do presídio e 

dizem que existem dois grupos dentre os internos religiosos: “a pessoa que a família já 

frequentava religião, ela não e depois que faz besteira resolve se apegar a Deus, e quem 

entra e depois vira religioso, não interessa se é católico, evangélico...”; “é bom para eles 

aqui, lá fora quando tá tudo bem ninguém lembra de Deus, mas aqui eles precisam e tem 

mais tempo”. 

 Os internos fazem depoimentos nos cultos, contam alguma história para os 

outros no meio da pregação, conversam com o religioso depois, expõem seu 

pensamento como conversa em algum comentário do religioso. Fato presenciado 

durante um culto do PMs de Cristo na subseção, quando um interno pede a palavra e diz 

aos colegas que está há quatro dias sem convulsão, agradece a Deus e a todos que o 

ajudaram. Nesse momento, todos ficam emocionados e alguns também fazem 

agradecimento a Deus por esse milagre, visto que esse interno estava passando mal 
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muitas vezes na semana, com convulsão e desmaios e alguns colegas ajudavam, 

segurando-o e chamando os médicos. 

 Fato interessante é que não se fala em dízimo durante a maioria dos cultos; 

somente um pastor comentou sobre o pagamento, dentre os cultos assistidos. Muitos 

falam da situação diferenciada em que os internos estão: presos e com dificuldade 

financeira. Alguns religiosos têm relação com a polícia, existem pastores ex-policiais 

civil e militar; o filho de uma religiosa é bombeiro, demonstrando um interesse por trás 

da escolha por esse presídio, envolvimento com a corporação ou vontade de trabalhar 

num presídio que se mostra diferenciado. 

Após os cultos, alguns internos conversavam com o religioso e comigo, num 

desses momentos comentaram sobre o clima dentro do presídio, esse assunto surgiu 

após a conversa no culto espírita da Casas André Luis sobre uma pessoa modificar seu 

comportamento e em cosequência conseguir mudar o grupo. Os internos contam que o 

clima lá dentro já foi pior, houve suicídio, brigas, e faz uns dois anos que está tudo mais 

calmo: “mais tranquilo de continuar aqui”. Anteriormente à melhora houve um interno 

que cortou os pulsos, após o episódio e conversas dentro da instituição, aumentou o 

número de cultos e Igreja e essa mudança resolveu o problema, a magia da religião 

aparece novamente no discurso, além de demonstrarem que a religião foi uma saída 

mais prática para resolução do problema. Provavelmente esse fato está ligado à 

liberdade que os internos têm de começar o culto ou executá-lo, caso o religioso não 

apareça para fazer a evangelização, mas na subseção essa regalia foi cortada e 

anunciada pelo pastor da Associação PMs de Cristo, que termina dizendo: “ sigo ordens, 

estamos numa organização militar”. 

Muitas são as questões que aparecem ao longo da discussão, diferente do que 

acontece durante as visitas. O clima do presídio é realmente diferente; apenas na 

subseção e no presídio feminino é que se tem certeza de estar num presídio. Foi 

importante e, ao mesmo tempo, intrigante poder passear por quase todos os locais do 

presídio sem um policial junto. Pelo foco da pesquisa, foi possível andar nos prédios 

para chegar aos locais dos cultos e pelas salas da administração durante conversa com o 

diretor, psicólogo e oficial de dia. O movimento existente no local é grande: alunos da 

própria polícia vão conhecer o presídio e assistir a palestras assim como alunos de 

outras faculdades, que se interessam e fazem visita monitorada.  
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O assunto é de grande importância e não se esgota nessa pesquisa, há um longo 

caminho a percorrer, para pensar essa instituição total como outras existentes. É 

instigante pensar que a religião ocupa um lugar muito importante e não se pensa em 

outras saídas para esses indivíduos, que são bodes expiatórios da sociedade. Ao serem 

colocados num presídio, ficam distantes da sociedade (como esperado) e tornam-se 

representantes da violência. Essa importância da religião remete-nos à emancipação e 

submissão como um misto sem nuances: em José – o justiceiro – é possível identificar 

emancipação através da religião, momento em que assume uma nova identidade com o 

nascimento do discípulo de Cristo, simbolizado através do batismo quando renasce 

como um homem aberto ao Mistério e que, em vez de matar, perdoa o erro do outro; 

traços emancipatórios em Gabriel que, após sua entrada no presídio, vivência religiosa e 

questões sobre “as coisas que acontecem com ele”, torna-se mais maduro e centrado; e, 

por fim, Daniel, o injustiçado, ainda não encontrou sentido emancipatório, a indecisão 

sobre absolvição ou não, deixa-o submetido às regras da religião e da Polícia Militar até 

que possa encontrar-se com a resposta do julgamento, como acredita. 

 Portanto, a conclusão possível é que há possibilidade de emancipação, mas ela 

não ocorre automaticamente. Para percebê-la, é importante acompanhar o processo do 

indivíduo, a elaboração que faz da diversidade de sentidos encontrados e situações 

vividas. As três narrativas de história de vida demonstram que há submissão e 

emancipação, em cada situação as questões aparecem de uma forma e em alguns 

momentos juntas, fazendo parte do mesmo processo, demonstrando que essa submissão 

em alguns momentos é intencional e não toma o indivíduo em todos os âmbitos de seu 

ser social. Por esse motivo, a conjunção “e” entre as palavras e não “ou”. 
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