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  RESUMO 
 
 

 

O município de Rio Grande da Serra está situado em uma região – Grande ABC paulista – 
reconhecida nacionalmente por seu desenvolvimento econômico e industrial e pelas lutas 
políticas e sindicais. Paradoxalmente, se configura, social e territorialmente falando, por 
uma região de “periferia urbana”. Resultado da forma como a urbanização, na sociedade 
moderna, conforma o “espaço” em regiões centrais e periféricas. Localizado no caminho 
que ligava Santos à Mogi das Cruzes (século XIX) – povoado de Geribatiba – decorrente 
das transformações urbanas ocorridas em toda a região, conquistaria, nos anos 1960, sua 
autonomia político-administrativa. Nas décadas seguintes testemunhou intenso 
crescimento populacional, resultado do processo migratório, principalmente de mineiros e 
nordestinos que tinham as cidades, e indústrias, de São Paulo e Grande ABC como 
destino. Esse deslocamento de pessoas, e as redes formadas em seu em torno, contribuiu 
para o desenvolvimento de seu campo religioso. Atualmente, com uma população, em 
torno, de 46 mil habitantes, possui aproximadamente 180 locais de cerimônias religiosas. 
Nesse contexto, a tese analisa a inserção “regional” – socioeconômica e religiosa – de Rio 
Grande da Serra, a partir de dados comparativos com os demais municípios, e discute 
como o “regionalismo” tem contribuído para seu desenvolvimento econômico. Realiza a 
caracterização das periferias urbanas, discutindo aspectos que lhes são inerentes, como 
segregação e vulnerabilidade social. Nesse sentido, a investigação possibilitou a 
identificação do perfil socioeconômico (renda e escolaridade) dos participantes dos grupos 
religiosos (católicos, evangélicos, kardecistas e umbandistas), permitindo, também, 
identificar desigualdades sociais no interior de seu território, constatando que 
determinados bairros são mais vulneráveis do que outros. Considerando que esse estudo 
examina a capacidade das redes sociais e religiosas, de aumentar o capital social de seus 
participantes, foi realizado o mapeamento e etnografia das diversas práticas associativas, 
mais ou menos formais e estruturadas, de forma a analisar os elementos materiais e 
simbólicos por elas produzidos. Constatou-se, apoiado na aplicação de questionários, 
entrevistas e observação participativa, que, a partir do habitus religioso de cada grupo, as 
redes possibilitam no âmbito “econômico” questões como emprego e renda ou auxílio em 
necessidades básicas de sobrevivência, através de campanhas e trabalhos sociais. No 
âmbito “simbólico”, as redes propiciam questões importantes à existência humana, como a 
crença na salvação ou evolução da alma, socialização, autoestima, prestígio ou ainda a 
expectativa de cura ou tratamento de dependência química. Pôde-se aferir que, a despeito 
das diferentes formas como cada grupo, e seus participantes, se apropriam do capital 
social, as redes sociais e religiosas, no município, funcionam como redes de proteção, 
especialmente à população em situação alta de vulnerabilidade social. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The municipality of “Rio Grande da Serra” is situated in a region – “Grande ABC 
paulista” - nationally recognized for its economic and industrial development and the 
political and trade union struggles. Paradoxically, configures, socially and geographically 
speaking, for a region of "urban periphery". Fashion result as urbanization, in modern 
society, conforms the "space" in central and peripheral regions. Located on the road 
linking Santos to Mogi das Cruzes (XIX century) - village of Geribatiba - resulting from 
urban transformations occurred throughout the region, conquer, in the 1960s, its political 
and administrative autonomy. In the following decades witnessed intense population 
growth, a result of the migration process, mainly from Minas Gerais state and Northeast 
region of the country, which had the cities and industries of São Paulo and Greater ABC as 
a destination. This displacement of people, and networks formed in his around, contributed 
to the development of his religious field. Currently, with a population around of 46 000 
inhabitants, has approximately 180 locations in religious ceremonies. In this context, the 
thesis analyzes the "regional" integration - social, economic and religious - of “Rio Grande 
da Serra”, from comparative data with other municipalities, and discusses how the 
"regionalism" has contributed to its economic development. Performs characterization of 
urban peripheries, discussing aspects attached to them, such as segregation and social 
vulnerability. In this sense, the research enabled the identification of the socioeconomic 
profile (income and education) of participants of religious groups (Catholics, Evangelicals, 
Kardecists and followers of Umbanda), allowing also identify social inequalities within its 
territory, noting that certain neighborhoods are more vulnerable than others. Whereas this 
study examines the ability of social and religious networks, to increase the share capital of 
its participants, was conducted mapping and ethnography of the various associative 
practices, more or less formal and structured, to analyze the material and symbolic 
elements produced. It was found, based on the questionnaires, interviews and participant 
observation, that, from the religious habitus of each group, the networks allow under 
"economic" issues such as employment and income or assistance in basic survival needs 
through campaigns and social work. In the "symbolic" context, networks provide 
important questions of human existence, such as the belief in salvation or soul evolution, 
socialization, self-esteem, prestige or the expectation of cure or treatment of chemical 
dependency. It was possible to ascertain that, despite the different ways in each group, and 
its participants, appropriate the social capital, social and religious networks in the city, 
function as safety nets, especially in high population situation of social vulnerability. 
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RESUMEN 
 
 

El municipio de Rio Grande da Serra está ubicado en una región –“Grande ABC 
paulista”– reconocida a nivel nacional por su desarrollo económico e industrial y las 
luchas políticas y sindicales. Paradójicamente, configura, social y territorialmente 
hablando, una región de "periferia urbana". Resultado del modo como la urbanización, en 
la sociedad moderna, conforma el "espacio" en las regiones centrales y periféricas. 
Ubicado en la carretera que unía Santos a Mogi das Cruzes (siglo XIX) –el pueblo de 
Geribatiba– como resultado de las transformaciones urbanas que se produjeron en toda la 
región, conquistó, en los años de 1960, su autonomía política y administrativa. En las 
siguientes décadas presenció el crecimiento demográfico intenso, resultado del proceso 
migratorio, sobre todo desde la provincia de “Minas Gerais” y del Nordeste del país, que 
tenía a las ciudades e industrias de San Pablo y “Grande ABC” como destino. Este 
desplazamiento de la población y las redes formadas a su alrededor contribuyeron con el 
desarrollo de su campo religioso. En la actualidad, con una población de alrededor de 46 
mil habitantes, cuenta con cerca de 180 lugares de ceremonias religiosas. En este contexto, 
la tesis analiza la integración "regional" –socioeconómica y religiosa– de Rio Grande da 
Serra, a partir de datos comparativos con otros municipios, y discute cómo el 
"regionalismo" ha contribuido con su desarrollo económico. Realiza la caracterización de 
las periferias urbanas, discutiendo rasgos que las caracterizan, como la segregación y la 
vulnerabilidad social. En este sentido, la investigación posibilitó identificar el perfil 
socioeconómico (ingresos y educación) de los participantes de los grupos religiosos 
(católicos, evangélicos, kardecistas y umbandistas), lo que permitió también identificar las 
desigualdades sociales dentro de su territorio, comprobando que ciertos barrios son más 
vulnerables que otros. Considerando que el presente estudio examina la capacidad de las 
redes sociales y religiosas, para aumentar el capital social de sus participantes, se llevó a 
cabo el mapeo y la etnografía de las diferentes prácticas asociativas, más o menos 
formales y estructuradas para analizar los elementos materiales y simbólicos producidos. 
Se comprobó, con base en la aplicación de cuestionarios, entrevistas y observación 
participante, que, a partir de los hábitos religiosos de cada grupo, las redes permiten en el 
marco "económico" cuestiones como el empleo y el ingreso o la ayuda en necesidades 
básicas de supervivencia a través de campañas y el trabajo social. En el marco 
"simbólico", las redes proporcionan importantes cuestiones a la existencia humana, como 
la creencia en la salvación o la evolución del alma, la socialización, la autoestima, el 
prestigio o la expectativa de cura o el tratamiento de la dependencia química. Se pudo 
comprobar que, a pesar de las diferentes maneras como cada grupo, y sus participantes, se 
apropian del capital social, las redes sociales y religiosas, en el municipio, funcionan como 
redes de protección, especialmente para la población en situación de alta vulnerabilidad 
social. 
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RIASSUNTO 
 
 
Il comune di Rio Grande da Serra è situato in una regione - Grande ABC paulista - 
riconosciuta a livello nazionale per il suo sviluppo economico e industriale e le lotte 
politiche e sindacali. Paradossalmente, si configura, socialmente e geograficamente 
parlando, per una regione di "periferia urbana". Risultato di modo come l'urbanizzazione, 
nella società moderna, conforme lo "spazio" in regioni centrali e periferiche. Situato sulla 
strada che collega Santos a Mogi das Cruzes (XIX secolo) - villaggio di Geribatiba - 
derivanti dagli trasformazioni urbane si è verificato in tutta la regione, conquisterebbe, nei 
decenni di 1960, la sua autonomia politica ed amministrativa. Nei decenni successivi ha 
sucesso intensa crescita della popolazione, risultato del processo di migrazione, in 
particolare dalla província di Minas Gerais e del Nord-Est che avevano le città e le 
industrie di San Paolo e “Grande ABC” come destinazione. Questo spostamento di 
persone, e le reti formate nel suo intorno, hanno contribuito allo sviluppo del suo campo 
religioso. Attualmente, con una popolazione intorno di 46 000 abitanti, ha circa 180 luoghi 
di cerimonie religiose. In questo contesto, la tesi analizza l'integrazione "regionale" - 
sociale, economico e religioso - di Rio Grande da Serra, a partire dai dati comparativi con 
altri comuni, e spiega come il "regionalismo" ha contribuito al suo sviluppo economico. 
Dimostra la caratterizzazione di periferie urbane, discutendo gli aspetti ad essi connessi, 
come la segregazione e la vulnerabilità sociale. In questo senso, la ricerca ha permesso di 
identificare il profilo socio-economico (reddito e istruzione) dei partecipanti di gruppi 
religiosi (cattolici, evangelici, spiritualista Kardecista, Umbanda e Candomblè), che 
consente anche di identificare le disuguaglianze sociali all'interno del suo territorio, 
facendo notare che alcuni quartieri sono più vulnerabili di altri. Considerando che tale 
studio esamina la capacità delle reti sociali e religiose, di aumentare il capitale sociale dei 
suoi partecipanti, è stata condotta la mappatura e l'etnografia delle varie pratiche 
associative, più o meno formale e strutturato, per analizzare le componenti materiali e 
elementi simbolici che risultano di questa participazione nella reti in generale. È stato 
trovato, sulla base dei questionari, interviste e osservazione partecipante, che, dalle hatibus 
religiose di ogni gruppo, le reti consentono in questioni "economiche" quali l'occupazione 
e il reddito o l'assistenza in termini di sopravvivenza di base, attraverso campagne e lavoro 
sociale. Nel contesto "simbolico", le reti offrono importanti questioni dell'esistenza umana, 
come ad esempio la fede nella salvezza o l'evoluzione dell'anima, la socializzazione, 
l'autostima, prestigio o l'aspettativa di cura o il trattamento di dipendenza chimica. È stato 
possibile misurare, nonostante i diversi modi come in ogni gruppo, e suoi partecipanti, si 
apropria dell capitale sociale, le reti sociali e religiose della comune, funzionano come reti 
di sicurezza, soprattutto in alta situazione popolazione di vulnerabilità sociale. 
 
 
 
 
Parole chiave: “Rio Grande da Serra” – “Grande ABC Paulista” - Reti sociali e Religiose 
- Vulnerabilità sociale - Capitale Sociale 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Haveria nisto um paradoxo 
pedindo uma explicação? De um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário 
progresso das ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais 
artificiais que autorizam a precisão e a intencionalidade. De outro lado, há, também, 

referência obrigatória à aceleração contemporânea e todas as vertigens que cria, a começar 
pela própria velocidade. Todos esses, porém, são dados de um mundo físico fabricado pelo 

homem, cuja utilização, aliás, permite que o mundo se torne esse mundo confuso e 
confusamente percebido  

 

Milton Santos 
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Introdução 

 

O município de Rio Grande da Serra é um paradoxo. Está situado no Grande ABC 

paulista, reconhecido por sua proeminência industrial e econômica, principiada nos anos 

1950, e pelas lutas políticas e sindicais, produzidas na década de 1980. A despeito da 

conjuntura, aparentemente favorável, o município estudado possui características sócio 

espaciais que permitem classificá-lo como uma região de “periferia urbana”. A notável 

ambiguidade pela qual aspectos econômicos e sociais, no contexto regional, configuram 

sua realidade atual, é consequência da forma como o “espaço”, no processo hodierno de 

urbanização, é socialmente construído e conformado em regiões “centrais” e “periféricas”.  

Sua localidade serviu, no século XIX, como caminho de tropeiros, ligando Santos à 

Mogi das Cruzes – à época, um povoado chamado Geribatiba. Em meio às transformações 

impulsionadas pela estrada de ferro – São Paulo Railway – e pelo processo de urbanização 

no Grande ABC, que configurou sua divisão atual, nos anos 1960 conquistou sua 

autonomia político-administrativa. Entre as décadas de 1970 e 1990 testemunhou intenso 

crescimento demográfico, o que ocorreu em função dos migrantes que se deslocavam para 

a região. Atualmente possui 46.326 habitantes. Com extensão territorial de 36,34 km², faz 

divisa com os municípios de Santo André, Ribeirão Pires e Suzano.1 Os anos 1970 

marcam a construção da Paróquia de São Sebastião e o surgimento das igrejas evangélicas. 

Nos anos 1980 surgem o kardecismo e a Umbanda. Há, atualmente, aproximadamente 180 

locais para cerimônias religiosas. 

Ainda que circundada por um polo industrial de grande envergadura, restrições da 

Lei de proteção aos mananciais não lhe permitiu a construção de um parque industrial 

próprio, impondo, ao seu desenvolvimento econômico, sérias limitações. Tal condição foi 

preponderante para que, em meio ao processo migratório para o Grande ABC, o que 

ocorreu intensamente entre as décadas de 1950 e 1980, se tornasse uma cidade-dormitório. 

Sua baixa capacidade orçamentária lhe impôs, historicamente, reduzidos investimentos 

públicos, o que determinou, comparados aos demais municípios da região, precários 

indicadores sociais.  

                                                 
1 No anexo da tese consta um mapa (figura 11) com a localização de Rio Grande da Serra. 
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Considerado em sua totalidade um território urbano, possui vasta vegetação natural 

e localidades, com sítios e chácaras, ruas e calçadas de terra, que lembram uma região 

rural. Contudo, seu capital ambiental nem sempre é valorizado pelo fato de estar situado 

numa região alicerçada no capital industrial. A despeito de sua proximidade com uma das 

maiores, e mais importantes, capitais do país, mantém, principalmente nos bairros, um 

ambiente interiorano. É parte de seu panorama, ainda, residências com portões abertos ou 

crianças brincando na rua. Elementos no “campo econômico”, como crescimento e 

diversificação de comércio e serviços, começam a irromper. Apesar do ritmo lento, 

“prometem” tornar seu contexto sócio territorial complexo. 

Sua não-centralidade, numa região de considerável destaque econômico e político, 

não passa despercebida, fruto da condição de ser pouco valorizado. O espaço nos jornais 

de maior circulação, na região, com matérias sobre o município, é diminuto e, em geral, 

enfatizando aquilo que faz parte do cenário das cidades brasileiras – crise na Educação, na 

Saúde, ou ainda, com menor frequência, problemas de “segurança pública”. O estigma 

imputado à sua população, decorrente do fato de serem oriundos de uma periferia e 

possuírem baixa formação técnico-profissional, implica, invariavelmente, em alguma 

forma de segregação. Seus moradores, não raramente, sofrem a dificuldade de conseguir 

empregos em outras cidades por serem de Rio Grande da Serra. 

O intrincamento entre “religião” e “redes sociais”, nesse contexto, permite a 

análise de uma dinâmica social, pouco explorada, que é a capacidade das instituições 

religiosas de se constituírem em redes de proteção. Principalmente por se tratar da região 

do Grande ABC, onde as lutas sindicais e partidárias se tornaram paradigmáticas, as 

práticas associativas formadas “fora” desse contexto político, não raro, são consideradas 

atividades assistencialistas, não propiciando aos seus participantes as condições, objetivas 

e subjetivas, de transformação da sociedade. O presente estudo discute, esse pressuposto 

propondo que redes constituídas a partir de práticas associativas mais ou menos 

estruturadas, ou institucionalizadas, são capazes de produzir capital social. 

A realidade das religiões, presentes na cidade, reproduz, em seus aspectos gerais, a 

dinâmica social encontrada nas periferias, localidades em que as “ofertas religiosas” se 

multiplicam. Mas, também é um fato que aspectos “específicos” – a considerar elementos 

doutrinários, litúrgicos e sociais – que dizem respeito a forma como os grupos se propõem 

a atuar nos problemas sociais, contribuem para ampliar o conhecimento desse campo de 

estudo, na cidade. Ressalte-se que não há pesquisas, anteriores, que analisam o campo 
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religioso em seu conjunto. 

Até o início da década de 1970 o catolicismo constituía, praticamente, a única 

comunidade religiosa estabelecida em que a população, e os migrantes, se organizavam 

para a realização de eventos religiosos ou festivos. Entre o final dos anos 1960 e início dos 

1970, os evangélicos, inicialmente com reunião em casa, passaram a se estruturar na 

cidade e, ao longo dos anos, constituíram, especialmente os pentecostais, uma variada rede 

de igrejas. Os Kardecistas e umbandistas são, institucionalmente falando, grupos mais 

recentes no município (década de 1980). Em menor número de participantes, são discretos 

mantendo, em sua maioria, seus locais de encontro sem identificação.  

Em relação ao que seus adeptos “procuram”, por se tratar de um município em que 

os problemas sociais estão quase que uniforme e capilarmente distribuídos, a linha que 

separa os anseios no campo espiritual (simbólico) dos desejos, ou necessidades, materiais 

(econômicas) é, por vezes, tênue. Mas, é possível, efetivamente, separar essas dimensões 

da experiência humana? Seria possível delimitar, em esferas “religiosas” ou “mundanas”, 

aquilo que se busca na religião? Trata-se de uma questão subjetiva. O que é estritamente 

mundano para alguns, pode fazer parte da busca religiosa de outros. Poder-se-ia perguntar, 

então, qual a razão de pessoas vivendo em sociedades repletas de “racionalidade” – ideia 

entendida aqui como a capacidade técnico-cientifico de explicar o funcionamento de todas 

as coisas – esperam da religião (em suas dimensões materiais e simbólicas) para resolver 

seus problemas.  

Não obstante o indivíduo, na sociedade moderna, tenha conquistado importante 

autonomia em relação às instituições religiosas, a religião, como elemento sociocultural, 

continua a oferecer um universo simbólico capaz de gerar significado e construir sentido. 

A religião é capaz de suprir questões não, necessariamente, mensuráveis. Durkheim, por 

exemplo, pôde percebê-lo mesmo vivendo em uma época (século XIX) em que a 

sociedade, ou pelo menos parte dela, acreditava poder se “organizar” sem a intervenção 

religiosa. “O fiel que comungou com o seu Deus não é apenas homem que vê verdades 

novas que o incrédulo ignora: é homem que pode mais. Ele sente em si força maior para 

suportar as dificuldades da existência e para vencê-las” (DURKHEIM, 1989, p.493, grifo 

nosso). Também pode estar direcionada aos apelos da existência humana, como observado 

por Weber (2012, p.279). “As ações religiosa ou magicamente exigidas devem ser 

realizadas para que vás muito bem e vivas muitos e muitos anos na Terra”, pois, ela está, 

também, “orientada para esse mundo”.  
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Partindo dos pressupostos acima, o presente estudo se propôs como objetivo geral 

analisar as redes sociais e religiosas, no município de Rio Grande da Serra, examinado 

suas práticas sociais e quais benefícios, materiais e simbólicos, são proporcionados em sua 

participação especialmente àqueles/las em situação de alta vulnerabilidade social, entre os 

quais importante número de migrantes. 

O estudo foi norteado pelos seguintes objetivos específicos:  

Levantar o perfil socioeconômico dos participantes das redes sociais e religiosas no 

município, com o propósito de avaliar as diferentes condições, em termos de emprego, 

renda e escolaridade a que estão submetidos. Esse conjunto de informações pretende 

constatar, a despeito da capilar fragilidade socioeconômica da população, como se 

configuram as diferentes situações de segregação e vulnerabilidade social, tendo como 

referência a pertença religiosa, levando em conta aspectos de gênero e raça. 

Examinar os problemas sociais no município de Rio Grande da Serra, tendo como 

pressuposto que as periferias urbanas são caracterizadas pela heterogeneidade de situações 

que afligem a população de cada uma delas. Procura-se demarcar os principais desafios 

enfrentados pelos moradores da cidade e os mecanismos que as diversas redes constroem 

para enfrentá-los.  

Examinar o efeito das redes sociais no capital social de seus participantes 

analisando os impactos a partir das diferentes situações socioeconômicas. Parte-se do 

pressuposto que há situações, em termos de vulnerabilidade social, que levam 

determinados bairros, mais do que outros, a situações de segregação – isolamento social – 

em algum nível. Nesse sentido, há a preocupação em dimensionar, ao analisar o capital 

social distribuído, quais grupos, e em que localidade, seus efeitos são melhor percebidos.   

Determinar a importância que o aspecto religioso tem no contexto das redes 

religiosas construídas em torno das atividades litúrgicas e sociais. Há, aqui, a preocupação 

por dimensionar em que medida os participantes, dos grupos religiosos, demonstram estar 

imbuídos do desejo de obter os elementos eminentemente religiosos, ligados, por exemplo, 

ao processo de “salvação da alma” ou, a busca pelas redes religiosas ocorre também para 

que sejam atendidos os interesses materiais e cotidianos.  

Analisar a relação entre religião, redes sociais e o poder público do município, 

considerando que as redes, dentro e fora do campo religioso, atuam, muitas das vezes, 

como redes de proteção. A intenção é examinar até que ponto esses espaços associativos 
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têm cumprido funções que são, a priori, do Estado, e, por outro lado, como o poder 

público tem contribuído em seu funcionamento. 

 Analisar a influência, e estímulo, das instituições religiosas na participação de seus 

membros nas diversas redes sociais (dentro e fora do campo religioso) encontradas no 

município. Pretende-se uma análise comparativa entre a participação religiosa (litúrgica e 

social) e o associativismo civil (político, profissional, assistencial, recreativo), examinando 

até que ponto diferentes condições de participação religiosa (tempo disponível, maior ou 

menor estímulo) influenciam no envolvimento, dos indivíduos, em outras esferas da vida 

social. 

Examinar as redes sociais e religiosas formadas entre aqueles que "migraram", de 

diversas regiões do país, para Rio Grande da Serra. O intuito é analisar a característica 

dessas redes e sua contribuição para a adaptação destes no processo de deslocamento e 

chegada em um novo “universo cultural” avaliando a influência que a migração teve na 

formação de redes religiosas no município.  

As hipóteses levantadas sobre as questões centrais da pesquisa são as seguintes: 

i) Durante o processo de conformação “espacial” da região do Grande ABC, entre 

as décadas de 1940 e 1960, se constituíram as sete cidades, processo ocorrido 

concomitante ao seu desenvolvimento econômico mais intenso, entre as décadas de 1950 e 

1970. Período este em que se instalaram indústrias, entre elas as automobilísticas, na 

região, principalmente nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São 

Caetano do Sul, que por sua localização e características geográficas tiveram o 

desenvolvimento socioeconômico acelerado. Rio Grande da Serra, nessa época, serviu 

como local de “abrigo” a uma parte dos que vieram de outras regiões de São Paulo e do 

país (migrantes) para servir como mão de obra. Isso se deveu, em grande parte, ao custo 

fundiário inferior ao das outras cidades que se industrializavam. Essa situação marginal, 

em termos sociais, políticos e econômicos, teve implicações na constituição de seu campo 

religioso e do papel das redes sociais até hoje. 

Como é comum, muitas redes migratórias se configuraram no ponto de origem, 

como forma de organizar a travessia. Muitas delas, de início, eram estimuladas por 

processos de agenciamento que intermediavam a migração. Posteriormente, os migrantes 

construíam suas próprias redes. No local de destino, as redes se formaram a partir de 

núcleos familiares, de amizade ou vizinhança, ou ainda religiosos. Entre elas, tiveram e 
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tem papel de destaque as redes no campo evangélico pentecostal. Concomitante, o intenso 

processo migratório contribuiu para o crescimento acelerado do grupo religioso na cidade.  

Nesse sentido, Rio Grande da Serra serviu, em termos da distribuição social do 

espaço na Região do Grande ABC, como uma “cidade dormitório” contribuindo para a 

acomodação por parte do poder público, que, por sua vez, não fomentou alternativas para 

seu desenvolvimento econômico, lhe impingindo a condição mais “periférica” da região. 

Esse contexto socioeconômico, associado ao processo migratório, contribuiu para a 

expansão de redes religiosas no município, especialmente as “redes pentecostais”, 

normalmente mais adaptadas às necessidades de reorganização social. 
 

ii) Conquanto o “campo religioso evangélico” seja diversificado, exigindo atenção 

quando se analisa o conjunto de práticas litúrgicas ou sociais – por vezes, vistas como 

homogênea – pode-se sugerir que, em Rio Grande da Serra, as igrejas tenham adotado um 

caminho que tende a uniformidade quando se trata de organizar “práticas associativas”.  

As associações “evangélicas” mais estruturadas – no que se refere à obtenção de 

uma sede, ter registro de funcionamento, funcionários ou voluntariado – estão ligadas aos 

evangélicos “não pentecostais”. Em geral, essas associações estão voltadas para o aspecto 

“assistencial” tendo a organização de cursos (diversos) como base de atuação. Aquelas que 

se orientam para o problema da “dependência química” dividem espaço de atuação com os 

evangélicos pentecostais. Esses, por sua vez, organizam suas atividades, religiosas ou 

sociais, no próprio espaço eclesiástico.  

Assim, as práticas associativas, construídas nas igrejas do “campo evangélico”, 

sejam elas estruturadas ou simplesmente ocorrendo nas relações interpessoais dentro das 

próprias igrejas, organizam-se, prioritariamente, em torno de práticas assistenciais de 

ajuda à população em maior “vulnerabilidade social” ou em torno da recuperação de 

“dependentes químicos”. Por outro lado, poucas são, nesse campo, as iniciativas no 

sentido de mobilizar seus membros a partir de temas “emergentes”, por exemplo, questões 

ambientais, ou mesmo na ampliação e melhoria de equipamentos públicos no município. 

Tal caracterização decorre de uma “visão de mundo” em que se dá maior importância a 

aspectos individuais de salvação, em detrimento de transformações sociais ou políticas. 
 

iii) Partindo do princípio que as “conexões em rede” possibilitam mais do que 

acúmulo de capital econômico, as redes em Rio Grande da Serra, cada uma ao seu modo, 



24 
 

possibilitam o aumento do “capital social” de seus participantes. Embora nem sempre 

ocorram em grande quantidade, há redes que possibilitam trabalho e renda, o que significa 

aumento no capital econômico. Ainda na esfera material, além das questões que envolvem 

aspectos profissionais, também há um conjunto de situações ligadas às necessidades 

básicas de sobrevivência. No âmbito simbólico, aspectos ligados à salvação ou evolução 

da alma, ou ainda questões relacionadas à cura (física ou espiritual) fazem parte dos bens 

religiosos oferecidos e procurados.  

Para que o “capital social” se opere, é necessário que o participante não apenas 

esteja motivado a se associar, mas, sobretudo, que se mantenha por um período de tempo, 

suficiente, para formação de vínculos com outros membros da rede. Nesse aspecto deverá 

sentir-se “pertencente” ao grupo. É fundamental, ainda, que desenvolva, a partir da 

convivência com os demais, a habilidade para perceber as estruturas de oportunidades que 

aquela rede em especial lhe proporciona.  

Dessa forma, as redes sociais “religiosas” e as redes “seculares”, cujos integrantes 

são religiosos, adeptos das diversas religiões presentes no município, possibilitam, em 

determinados casos e circunstâncias – entre elas o tempo necessário para formação de 

vínculos e a “habilidade” para perceber as estruturas de oportunidade –, um conjunto de 

benefícios materiais e simbólicos que contribui para o aumento do capital social de seus 

participantes, especialmente aqueles/las em situação de alta vulnerabilidade social dadas 

as condições particulares do município de Rio Grande da Serra. Há uma questão, nesse 

ponto, a ser enfatizada. Os “elementos simbólicos”, a despeito de sua difícil mensuração, 

não são menos importantes, ou significativos, do que os aspectos materiais. Embora 

subjetivos não são abstratos. Para quem os busca, são plenos de “realidade”. 
 

Apresentamos, a seguir, a metodologia utilizada para a consecução da pesquisa: 

A revisão bibliográfica, livros, artigos, dissertações e teses, forneceu elementos 

para o estudo do referencial teórico e a contextualização do problema da pesquisa, 

permitindo, de forma integrada, a sistematização, e análise, do trabalho etnográfico e 

coleta de dados através de questionários (formatado em tabelas e gráficos) e entrevistas. 

Trabalho associado à obtenção de dados estatísticos, IBGE e FSEADE, que propiciaram 

comparações entre a situação, socioeconômica e religiosa, de Rio Grande da Serra e 

demais município da Região. 
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Complementando a análise dos dados, utilizamos, para situar o tema da pesquisa na 

conjuntura, socioeconômica e política, municipal e regional, jornais e revistas da região, 

como Diário do Grande ABC, Jornal ABCD Maior, Revista MÊS e periódicos que são 

distribuídos, além de Rio Grande da Serra, nas cidades de Mauá, Ribeirão Pires. Valemo-

nos de sites das Prefeituras e Câmaras Regionais dos municípios do Grande ABC. 

Reunimos material coletado nos grupos religiosos e associações, como boletins ou 

folhetos, e valemo-nos, também, de seu material hospedado na internet.  

O trabalho de campo começou com mapeamento e localização dos locais onde os 

grupos religiosos realizam suas atividades. As Igrejas, Centros ou Terreiros, foram 

identificados através de “caminhadas” pela cidade e indicação de moradores. Como já 

havíamos realizado pesquisa anterior (mestrado) no município, conhecíamos parte do 

trajeto (NORONHA, 2010).  

É importante registrar que Rio Grande da Serra possui, ainda, localidades sem 

asfalto, o que, invariavelmente, dificultou o trajeto, a pé, em dias de chuva. Nesse caso, 

utilizamos o serviço de taxi. Também é uma cidade, especialmente nos bairros, com 

muitas subidas e descidas, o que demandou considerável esforço físico. Vale destacar que 

essas localidades, em geral, são circundadas por extensa vegetação, tornando o trabalho 

agradável.  

Na medida em que íamos conhecendo os locais de culto, passamos a realizar a 

“observação participante” para efetivar a etnografia das atividades litúrgicas e sociais dos 

grupos estudados. A participação nesses espaços eclesiais propiciou o contanto com leigos 

e lideranças que informavam acerca das redes (institucionalizadas ou não) organizadas por 

suas instituições. Ao passo que tomávamos ciência de sua existência, nos aproximávamos 

para conhecê-las melhor. 

No caso da Igreja Católica (IC), iniciamos nossa aproximação pela Paróquia de 

São Sebastião, que está no centro da cidade, próxima à estação de trem. Como este 

pesquisador não possui automóvel, o deslocamento (de Santo André) até o município 

sempre ocorreu pelo trem da CPTM. Assim, ao chegar à cidade já avistávamos a IC que 

está em um ponto mais alto, o que a torna visível da estação. Ao longo do tempo, com 

informações obtidas na secretaria da Paróquia, passamos a conhecer os templos das 

comunidades (que são quatorze) que estão nos bairros, e os “trabalhos sociais” em torno 

do catolicismo.  
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O trabalho de observação participante começou pelas missas na Paróquia e foi se 

estendendo pelas comunidades, que, além das “celebrações”, acolhem, regularmente, os 

grupos de oração. Para um melhor registro (e posterior exame) dos elementos encontrados 

nos trabalhos litúrgicos no interior do catolicismo, dividimos o grupo em “católicos 

tradicionais” e “católicos carismáticos”. Essa divisão é arbitrária, visto que não é 

oficializada pela Paróquia. Entretanto, ajuda a examinar, em nosso trabalho, diferenças na 

produção (por parte da Igreja) e apropriação (por parte dos leigos), dos “bens” produzidos 

pelos grupos. Dessa forma, os dados coletados em torno do catolicismo serão 

apresentados, quando indicarem diferenças significativas, separados por esses dois 

segmentos. 

No que diz respeito às igrejas evangélicas – objeto de um estudo precedente – 

identificamos no (atual) trajeto percorrido, novas denominações, sendo que muitas eram, 

tão somente, igrejas que estavam sendo “renomeadas”. Há que se registrar que o “campo 

evangélico”, especialmente, o pentecostal, é dinâmico e instável. Igrejas abrem e fecham 

(ou mudam de nome) com frequência. Considerando que esse campo é diversificado, 

achamos por bem, com base em aspectos doutrinários e litúrgicos, reunir as denominações 

em “evangélicas pentecostais” e “evangélicas não pentecostais”. Ao longo da tese, haverá 

momentos – quando questões específicas indicarem – que utilizaremos dessa “divisão” 

para melhor compreensão dos dados. 

Realizamos etnografia, dos cultos evangélicos, em todos os bairros que 

propusemos para a pesquisa. A despeito da realidade “periférica” do município, há 

diferenças, em termos de tamanho, entre as denominações. Procuramos diversificar a 

observação para que pudéssemos ter um elemento comparativo entre as formas de 

sociabilidade, e produção de bens simbólicos, entre as igrejas maiores e menores. Também 

procuramos distinguir, no processo de observação, a diversidade, doutrinária e litúrgica, 

no interior do “campo religioso evangélico”, para verificar possível influxo diferenciado 

no processo de produção de capital simbólico. 

Entre os “evangélicos pentecostais”, participamos tanto dos cultos das igrejas do 

pentecostalismo mais “antigo” no Brasil (por exemplo, Assembleia de Deus, Congregação 

Cristã no Brasil e Igreja Deus é Amor), como das igrejas mais recentes e daquelas que 

foram erigidas na própria cidade. Com poucas exceções – ligadas por exemplo às questões 

de dependência química – as “redes” formadas no pentecostalismo são pouco estruturadas 
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e, mesmo as atividades sociais, ocorrem a partir do próprio culto, o que não diminui sua 

importância como tema de pesquisa. 

Registre-se que não fizemos qualquer discussão acerca das classificações do 

pentecostalismo brasileiro. Apenas, no que diz respeito a apresentação de dados (tabelas e 

gráficos), quando esses se mostrarem pertinentes, faremos menção “nominal” a 

determinadas igrejas. A designação neopentecostal para as igrejas (dentro do 

pentecostalismo) em que há uma produção particular de bens simbólicos, será utilizada, 

mas, também (e somente), dentro desse contexto.  

Quanto ao grupo de igrejas “evangélicas não pentecostais”, reúnem, aqui, duas 

vertentes. As igrejas, que no Brasil foram chamadas, de missão (Presbiteriana do Brasil, 

Congregacional e Batistas) e dois segmentos do universo cristão – Testemunhas de Jeová 

(TJ) e Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias (IJCSUD) –, que se aproximam 

do campo religioso evangélico.2 Em que pese suas particularidades, consideramos que os 

elementos “comuns” permitem reuni-las em um único grupo para facilitar o processo de 

apresentação, e análise, dos dados. Também, não é de interesse nesta pesquisa as 

diferenças propriamente religiosas e sim a dinâmica do grupo na constituição das redes 

sociais. Assim, sempre que necessário, estes serão apresentados de forma a destacar 

aspectos específicos das igrejas que fazem parte do grupo. 

Participamos dos cultos e reuniões (TJ e IJCSUD) do grupo de “evangélicos não 

pentecostais”, o que permitiu que identificássemos diferenças entre as igrejas que dele 

fazem parte. Em consequência, as diferenças em relação aos evangélicos pentecostais se 

tornaram mais evidentes, sobretudo na forma como produzem seu capital social. A 

aproximação dos leigos e lideranças nos levaram a conhecer a formação de redes que, 

nesse universo religioso, não estão restritas ao próprio culto, mas, indicam maior 

institucionalização. 

Com relação ao campo religioso kardecista, já havia ocorrido anteriormente o 

contato com seus representantes ou mesmo espaço físico. Durante pesquisa de mestrado, a 

presidente de um dos Centros (Dr.ª Gisela Saar) forneceu boa parte das informações 

históricas sobre a cidade. Em outro Centro, que estudamos atualmente, funcionava um 

projeto (Mulheres da Serra) que acompanhamos durante pesquisa anterior. O campo está 

restrito a basicamente dois Centros e um grupo de estudo, em que passamos a acompanhar 
                                                 
2 A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que poderia ser inserida nesse grupo, estava em reforma durante nossa 
pesquisa, por conseguinte não realizamos observação participativa e entrevistas com seus membros. 
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as sessões, os encontros para estudos e demais eventos que ocorreram nesses espaços, 

como, por exemplo, Semanas Espíritas (com palestras com temas específicos).  

Com respeito ao campo religioso umbandista, para que encontrássemos os 

Terreiros, por preferirem discrição, foi necessário a ajuda de conhecidos, – o que tem 

relação com o fato de (ainda) sofrerem discriminações. Inicialmente, a ideia era pesquisar 

o “campo religioso afro-brasileiro”, mas, pela dificuldade de encontrar Terreiros de 

Candomblé na cidade (embora existam), optamos em direcionar a atenção ao campo 

umbandista. Não temos a exata dimensão da quantidade de Terreiros de Umbanda (ou 

Candomblé) presentes. Os dados do IBGE indicam um baixo pertencimento, mas, como o 

Censo nem sempre capta o duplo ou mesmo o triplo pertencimento, é possível que haja um 

número mais expressivo.  

Com as indicações conseguimos encontrar três locais de cerimônias umbandistas. 

Houve um quarto local, mas a mãe-de-santo não permitiu que participássemos de seus 

trabalhos. As indicações nos ajudaram, também, a conhecer uma pessoa que realiza 

trabalhos autônomos na tradição afro-brasileira. Com a identificação dos Terreiros 

passamos a realizar a observação participante nas giras. Também passamos a estabelecer 

diálogos frequentes com os responsáveis pelos Terreiros de forma a conhecer melhor seus 

trabalhos.  

No que diz respeito às redes sociais estruturadas, e institucionalizadas, em 

“associações”, “cooperativas”, “ONGs”, dentro e fora do âmbito religioso, foram 

identificadas através do contato com lideranças e membros de instituições religiosas, ou 

movimentos sociais. Valemo-nos ainda de informações obtidas junto a lideranças políticas 

e matérias em jornais da região, conforme mencionado acima. Nesses locais também 

realizamos observação participante com registros, em caderno de notas, de suas atividades.  

Além do acompanhamento das redes sociais e religiosas, realizamos inserção em 

atividades de cunho festivo, como festas juninas, eventos realizados pelas Associações, 

como o Festival do Cambuci, encontros de cunho cidadão-participativo, como 

conferências municipais (educação, acessibilidade), ou ainda espaços de representação, 

como as sessões da Câmara Municipal. Mantivemos contato com entidades de proteção, 

como o Conselho Tutelar ou de representação profissional, como a Associação Comercial 

e Industrial do município.  



29 
 

As caminhadas que realizamos, na cidade, foram importantes não apenas para 

identificar e registrar as redes sociais, mas, para conhecer melhor os bairros estudados. 

Isso possibilitou a identificação de problemas comuns e específicos. Como a linha 

divisória (territorial) entre eles nem sempre é nítida, de maneira que se “confundem” e 

formam uma pequena região, optamos, em determinados momentos da tese, especialmente 

quando da análise dos dados socioeconômicos coletados nos questionários, designar os 

espaços observados, por “regiões”, dividas conforme Quadro 1 (capítulo 2). 

De forma a complementar o trabalho etnográfico, efetivado através da observação 

participante, realizamos aplicação de questionários e entrevistas. O questionário, 

organizado a partir de questões fechadas – mas, com questões semiabertas – foram 

distribuídos, de forma amostral, e de maneira proporcional, aos participantes dos grupos 

religiosos. O intuito foi obter dados socioeconômicos, informações sobre práticas 

associativas (religiosa e civil), opinião sobre os problemas do município e uma visão geral 

sobre elementos propiciados a partir da “participação” religiosa. Sua aplicação ocorreu 

garantindo também a proporcionalidade de gênero e bairros (regiões). 

A aplicação dos questionários ocorreu da seguinte forma: i) através da abordagem 

de pessoas que caminhavam pelas ruas da cidade, muitas vezes se dirigindo à Igreja, em 

suas residências ou no comércio. Em parte significativa do tempo houve oscilações do 

clima entre dias muito quentes, ou, com fortes chuvas. A disposição das pessoas em 

respondê-los em seus locais de trabalho (em geral comércio) contribuiu sobremaneira para 

a realização do mesmo. ii) Abordagem dos participantes das diversas redes sociais 

(religiosas ou não) em seus locais de atuação associativa. Essa tarefa foi realizada, em 

todas as situações, com o consentimento dos responsáveis ou dirigentes, o que facilitou 

seu preenchimento. Duas outras situações contribuíram para o preenchimento dos 

questionários. Ter à disposição, em dias e horários pré-marcados, um espaço físico da 

Prefeitura do município e de uma Associação de Bairro, e poder contar com pessoas que, 

conhecedoras da cidade, ajudaram na indicação de moradores.  

As entrevistas foram direcionadas (lideranças religiosas, políticas, representantes 

de redes sociais e migrantes) de forma a cumprir o seguinte objetivo: às lideranças 

religiosas (diversos níveis) foram apresentadas questões que permitiram identificar os 

elementos materiais e simbólicos que a participação no grupo pode propiciar. Às 

lideranças políticas solicitamos responder questões sobre os principais problemas da 

cidade, o que se tem feito para enfrentá-los e qual a opinião sobre as religiões nesse 
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contexto. Entre os representantes das redes sociais, especialmente as não religiosas, 

pudemos compreender quais eram suas principais atividades, como contribuem com a 

população em situação de vulnerabilidade social e qual a relação (parceria) com os grupos 

religiosos na cidade. Aos migrantes direcionamos nossas questões para o processo de 

adaptação ao município e o papel da religião nesse contexto.3  
 

A apresentação dos capítulos é a seguinte: 

No primeiro capítulo situamos o município de Rio Grande da Serra no contexto da 

região do Grande ABC. Analisamos o “desenvolvimento econômico” da região (e do 

município em questão) procurando compreender as razões econômicas que, no contexto da 

industrialização da cidade de SP e da região em particular, levaram a formação de seus 

“centros” e “periferias”. Abordamos aspectos do “regionalismo” que permitem examinar o 

potencial e os limites das “instâncias regionais” surgidas a partir da década de 1990. São 

apresentados, de forma comparativa, os dados religiosos (Censo, 2010) das sete cidades, 

com o objetivo de estabelecer possíveis relações entre situação socioeconômica e pertença 

religiosa. 

No segundo capítulo discutimos a “construção social do espaço urbano” analisando 

fenômenos como urbanização, industrialização e migração o que, por sua vez, contribui 

para o exame da formação das periferias urbanas. Empreendemos uma caracterização da 

“periferia urbana”, por seus aspectos geográficos e sociais, ressaltando as feições da 

“segregação” e “vulnerabilidade social”. A base para essa caracterização são os estudos 

sobre a periferia de São Paulo. Serão examinados traços do “espaço urbano” de Rio 

Grande da Serra, analisando questões como industrialização (ou a falta dela) e migração. 

Apresentamos dados da pesquisa (quantitativa e qualitativa) sobre aspectos 

socioeconômicos e as informações sobre os processos migratórios.  

No terceiro capítulo discutimos aspectos do associativismo civil, popular e 

religioso. Alicerçamo-nos, para tal intento, em estudo das “práticas associativas” em São 

Paulo. Discutimos também o conceito de “redes sociais” analisando em que medida, tais 

“padrões de conexão”, são capazes de aumentar o capital social da população em situação 

de segregação e vulnerabilidade social. Analisa-se o perfil das “práticas associativas” 
                                                 
3 Os nomes dos entrevistados, quando das citações, são fictícios.  As exceções ocorreram com representantes 
do poder público (prefeito e presidente da Câmara) do município. Na primeira citação do entrevistado, 
registramos, além do nome e da data de entrevista, o grupo religioso, a rede que participa ou o Estado de 
origem no caso dos migrantes. Nas demais citações, do mesmo entrevistado, inserimos somente o nome e a 
data da entrevista. 
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presentes no município de Rio Grande da Serra, apresentando as redes sociais, mais ou 

menos institucionalizadas, constituídas dentro e fora do campo religioso. 

No quarto capítulo aproveitamos os conceitos de “capital social”, “campo” e 

“habitus” para analisar a participação recreativa e cultural dos participantes da pesquisa e 

a relação entre o habitus de classe e habitus religioso no município. Analisa-se, também, a 

produção de “bens simbólicos” a partir da vivência religiosa dos participantes. 

Organizamos uma “tipificação” dos bens materiais e simbólicos analisando como cada 

rede é capaz de produzi-los.  

Complementam a apresentação desta tese os índices de tabelas, gráficos, quadros e 

fotos.4 Também constam, no anexo, os questionários e roteiros de entrevistas utilizados.  
 

 Daquilo que podemos chamar de limites da pesquisa temos que:  

i) Do ponto de vista territorial, não foi possível realizar a “observação participante” 

em todo o município. Ficaram de fora os bairros mais afastados da região central 

especialmente aqueles que fazem fronteira com outras cidades. Representam, 

aproximadamente, 25 dos 57 bairros. Porém, são localidades pequenas e com densidade 

demográfica menor do que os bairros estudados. Há, nessas localidades, um número pouco 

expressivo de igrejas. Nessas locais, em geral, estão uma população em situação de alta 

vulnerabilidade social. Pudemos coletar poucos questionários desses moradores, visto que 

participam de “redes sociais” que estudamos, mas, não conseguimos, pela distância e 

dificuldade de acesso, realizar um trabalho sistemático. Contudo, o conjunto de bairros 

pesquisados foi suficiente para observar as desigualdades sociais que existem em Rio 

Grande da Serra. 

ii) Do ponto de vista dos grupos religiosos, nem todos aceitaram participar da 

pesquisa. Não tivemos problemas no “campo católico”, mas, nos demais, houve restrições. 

Entre os evangélicos, especialmente no campo pentecostal, há igrejas que não 

“simpatizam” com pesquisas, pelas mais diversas razões. Houve casos em que as 

lideranças deixaram evidente que não se sentiam a vontade com alguém “observando” o 

culto. Assim, houve algumas denominações que não fizeram parte do estudo. 

No campo mediúnico (kardecista e umbandistas) também houve dificuldades. No 

caso dos kardecistas, não tivemos problemas com os Centros que estão presentes na 
                                                 
4 As fotos foram todas inseridas no anexo da tese. O objetivo, com as fotos, é ilustrar aspectos relativos à 
característica da cidade e destacar elementos materiais e simbólicos produzidos nas redes sociais e religiosas. 
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cidade, mas, houve casos em que as pessoas, individualmente, não quiseram responder o 

questionário. No caso das tradições afro-brasileiras também encontramos resistência. Em 

relação ao Candomblé, embora tenhamos ouvido, muitas vezes, que (os Terreiros) existem 

na cidade, ninguém soube indicar onde. No caso da Umbanda, os Terreiros também não 

são identificados, o que requereu ajuda de conhecidos para encontrá-los. Um líder de 

Terreiro que nos aproximamos não quis participar. No caso do campo mediúnico há muita 

desconfiança sobre a intenção das pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Capítulo 1 

Desenvolvimento econômico e campo religioso no Grande ABC: 
Rio Grande da Serra e o Regionalismo 

 

 

Este capítulo examina os fatores que contribuiram para que o município de Rio 

Grande da Serra, parte integrante de uma das regiões mais industrializadas do país – o 

Grande ABC paulista – apresentasse, ao longo de seus cinquenta anos de autonomia 

político-adminstrativa, índices socioeconômicos que permitissem considerá-la uma região 

de perifeira urbana. O campo religioso de Rio Grande da Serra, objeto específico desta 

tese, não poderia ser explicado sem levar em consideração a sua condição periférica. A 

tarefa, que sabemos complexa, seguirá o seguinte percurso:  

Em primeiro lugar procederemos a análise do processo de industrialização do 

Grande ABC, fenômeno atrelado à industrialização da cidade São Paulo. Busca-se 

compreender porque seu desenvolvimento – instalação de indústrias, comércio e serviços, 

ou ainda infraestrutura urbana e equipamentos públicos – não ocorreu de forma 

homogênea, mas instituindo espaços “centrais” e “periféricos”, visto que a região se 

privilegiou de um parque industrial vigoroso e de relevância nacional. 

Em seguida discutiremos acerca do conceito de regionalismo, sua importância e 

seus limites, na Região do Grande ABC. Tendo como ponto de partida o protagonismo 

que ganharam as cidades, a partir da década de 1980, avaliaremos até que ponto as 

articulações regionais, configuradas a partir da criação, na década de 1990, de instâncias 

regionais – entre elas o Consóricio Intermunicial – impactaram, de forma mais ou menos 

direta, no desenvolvimento do município de Rio Grande da Serra.  

Numa terceira parte apresentaremos dados censitários dos grupos religiosos 

presentes no Grande ABC. Com base nas informações do último Censo (2010), o objetivo, 

nesta seção, é examinar como os grupos religiosos estão distribuidos na região, e de que 

forma se comportam nas diferentes situações socioeconômicas pelas quais se caracterizam 

os sete municípios. 
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1.1  A industrialização no Grande ABC  

 

Analisar a industrialização na Região do Grande ABC tem como intuito 

compreender porque tal fenômeno se deu de forma “desproporcional”,  em seu conjunto, 

impactando na desigual distribuição, em volume e qualidade, dos equipamentos urbanos 

no espaço territorial (centros e periferias) que reúne os sete municípios. Cabe frisar que a 

apreciação acerca da industrialização, na região, seria incompleta se não dentro do 

contexto industrial de São Paulo (capital e adjacências) cuja influência foi preponderante. 

Tal menção será, assim, realizada.  

 

1.1.1  Industrialização e desigualdades sociais 
 

Um determinado processo de industrialização – fenômeno social imbricado com 

transformações urbanas –, quando analisado mais detidamente, revela, em sua 

conformação, a contribuição de um conjunto de fatores mais ou menos decisivos. O alto 

nível de industrialização de uma região, comparado a outras, não deve ser vista a partir de 

acontecimentos isolados, mas, em perspectava multifatorial (SINGER, 2002). É 

fundamental que tenhamos como premissa que o “espaço”, associado aos meios técnico-

científicos (SANTOS, 2008), que por sua vez influenciam no desenvolvimento industrial, 

não se ordena de forma aleatória. Ao contrário, é social e gradativamente “produzido” 

(CASTELLS, 1983).  

A industrialização em São Paulo, mais acentuada do que em qualquer outro local 

do país, é resultado de circunstâncias que ultrapassam a ideia, marcada por preconceitos 

regionais e transformada em senso comum, de que a população do Sul/Sudeste é mais 

trabalhadora (e qualificada) do que, por exemplo, a do Nordeste, e por isso mais 

desenvolvida. Para conhecê-las, de forma produnda, seria necessário analisar as causas 

que contribuiram para que São Paulo, região pouco urbanizada e industrializada até 

meados do século XIX (BASTIDE, 1978; SANTOS, 2008), se tornasse, ao longo do 

tempo, a maior metrópole brasileira. 

Não é o caso de produzir, aqui, um recorte histórico de tal porte. Porém, entre os 

fatores que levaram São Paulo (capital e Estado) a se tornar o “motor econômico” 

brasileiro está a valorização, (em torno de 1850), do consumo, nacional e internacional, do 
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café (CARONE, 1972; BASTIDE, 1978).5 Entre as décadas de 1900 e 1930, equilibrando 

crises econômicas internas e externas, e ainda Guerras Mundiais, o Brasil se torna um dos 

grandes produtores mundiais de café. Nesse contexto, São Paulo é favorecido por dois 

fatores principais: terras disponíveis para o plantio com melhor qualidade do que em 

outras regiões do país, e mão de obra mais barata e abundande (CARONE, 1972). Esta 

proveio, por um período, de trabalhadores escravos, posteriormente dos imigrantes 

europeus que, vindo de países com industrialização mais antiga, possuiam, relativo a mão 

de obra local, maior conhecimento de técnicas agrícolas, e também dos migrantes do 

Nordeste e Minas Gerais (SILVA e MENEZES, 2007). Importa registrar que ao redor da 

“indústria do café”,6 e motivadas por ela, se constituiram pequenas indústrias, comércio e 

serviços, além da construção de estradas de ferro,7 rodovias e o Porto de Santos.8  

Este breve registro histórico procura reforçar que interesses, especialmente 

econômicos, valorizaram determinadas regiões, como São Paulo, ao mesmo tempo que 

esvaziaram outras (outrora) importantes para o país, como a região Nordeste, que foi 

empobrecendo. Nas primeiras décadas do século XX (entre 1920 e 1940) a econômia 

brasileira viu seu crescimento a partir, principalmente, da industrialização em São Paulo 

(KLINK, 2001).9 Os excedentes criados pela indústria do café e a estrutura montada para 

sua exportação, o que passou, também, pela expansão e modernização nos sistemas de 

produção de energia,10 foram os principais responsáveis (CARONE, 1972; CONTI, 1988; 

SANTOS, 2008). Esta combinação de fatores, favoráveis às rápidas transformações 

econômicas, foi uma realidade em outras metrópoles na América Latina (CASTRO, 2008). 
                                                 
5 O café, no Estado de São Paulo, tem um itinerário que começa com mais força no interior, por exemplo, o 
Vale do Paraíba (BASTIDE, 1978). 
 

6 Surgem, nesse período, as condições necessárias para que pequenas empresas, relacionadas com a 
torrefação, comércio e exportação do café, dessem os primeiros passos no caminho da industrialização. Com 
o povoamento e colonização do interior, aliada à produção do café, começou a surgir a necessidade de 
construção de novas estruturas viárias e ferroviárias, induzindo um círculo virtuoso de crescimento 
econômico (PEREIRA MARQUES, 2008). 
 
 

7 As estradas de ferro, inauguradas nos anos 1860, tiveram enorme importância no sentido de encurtar 
distâncias. Atraíram, para São Paulo, fazendeiros – importante setor da economia – que habitavam suas 
próprias fazendas em regiões vizinhas (ibidem). 
 

8 O marco oficial da inauguração do Porto de Santos é 2 de fevereiro de 1892, quando a então Companhia 
Docas de Santos - CDS, entregou à navegação mundial os primeiros 260 m de cais (...). A cultura do café 
estendia-se, na ocasião, por todo o Planalto Paulista, atingindo até algumas áreas da Baixada Santista, o que 
pressionava as autoridades para a necessidade de ampliação e modernização das instalações portuárias. 
Afinal, o café poderia ser exportado em maior escala e rapidez (www.portodesantos.com.br). 
 

9 Esse processo não ocorria sem gargalos para atingir patamares mais elevados de nossa industrialização, 
entre eles: ausência de uma cadeia produtiva nacional, uma estrutura complexa e diversificada de bens de 
consumos duráveis, bens de capiais e de setores e segmentos da indústria pesada (KLINK, 2001). 
 

10 Na passagem do século XIX para o XX, as formas de geração de energia, no Brasil, variavam de acordo 
com a necessidade e a disponibilidade. Usavam-se o vapor, a água, o gás, a eletricidade e o petróleo. De 
certa forma, ainda eram, no período, sistemas rudimentares (CARONE, 1972). 

http://www.portode/
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Ainda que outras regiãos, ao longo do tempo, buscassem o crescimento de seu 

parque industrial, a concentração econômica, em terra paulista, aprofundou as 

desigualdades regionais.11 Questão que se agravou pela pouca preocupação em tratar dos 

“excluídos” do desenvolvimento econômico que ia se processando no país (CONTI, 1988; 

SANTOS, 2008). Uma das consequências do desenvolvimento desigual foi o volumoso 

processo migratório (que tratatemos no segundo capítulo) que movimentou, em regiões 

empobrecidas, enorme contigente de pessoas ao longo de várias décadas do século XX. 

 

1.1.2  As constribuições para o desenvolvimento econômico do Grande ABC 

 

O desenvolvimento, acelerado, da indústria em São Paulo impactou não somente 

no crescimento demográfico que “seduziu” migrantes e estrangeiros que buscavam uma 

vida melhor. Atraiu, para seu em torno, toda uma estrutura de comércio e serviços, 

ampliação da mobilidade urbana, além do incremento de meios técnico-científicos. Tudo 

isso possibilitou que se tornasse uma cidade importante, nas primeiras décadas do século 

XX, influenciando regiões à sua volta, que, gradativamente, apresentaram crescimento 

urbano e desenvolvimento industrial.  

O Mapa, a seguir, indica a forma como se deu o desenvolvimento das cidades 

situadas ao redor de São Paulo, o que inclui a região do Grande ABC. Observamos que o 

núcleo de expansão, que é a própria capital paulista, tem início a partir da década de 1930. 
 

Figura 1 – Mapa da evolução da mancha urbana na região em torno de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Entre 1940 e 1980 o PIB brasileiro expandiu-se em média 6,7% a.a. (CONTI, 1988). Registre-se, contudo, 
que em 1969, 35,6% da do PIB já se concentrava em São Paulo (KOWARICK e BRANT, 1976). 
 

 Fonte: PEREIRA MARQUES (2008). 
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Este período coincide com as duas Grandes Guerras Mundiais e o “Crash de 1929” 

(EUA) – momento de fragilidade econômica mundial – testemunhando, no Brasil, duas 

“eras” de notável desenvolvimento econômico.12 Tanto o presidente Vargas (1930-1945), 

com um impeto nacionalista – adotando uma indústria de base capaz de aliviar as 

importações – como Kubichek (1956-1961), reconhecido por seu plano de metas – 

construindo grandes obras, como rodovias e hidrelétricas –, procuraram fortalecer a 

indústria nacional (FRENCH, 1995; CONCEIÇÃO, 2004).  

 

Os principais motivos que levaram a região do ABC a concentrar 
tamanho parque industrial estão relacionados a um contexto nacional e 
internacional favorável (…) [regidos pela] introdução de uma política 
governamental de incentivo à industrialização, particularmente a 
substituições de importações na área de bens de consumo duráveis e ao 
setor automobilístico (CONCEIÇÃO, 2004).  

 

Além da contiguidade territoral com São Paulo – importante mercado consumidor 

e gerador de mão de obra –, o Grande ABC (figura 2) se valeu, também, de sua 

proximidade com o Porto de Santos (figura 3), essencial para seu desenvolvimento, 

sobretudo pelas vantagens econômicas que proporcionou, por exemplo, menor custo de 

exportação, principalmente relacionado com o transporte de produtos (CONCEIÇÃO, 

2004). Nesse aspecto, a construção de rodovias, como a Via Anchieta (em 1947) e 

Imigrantes (década de 1970) foi fundamental para a proximidade  com a cidade portuária 

(KLINK, 2001).  

Figura 2 – Mapa da Região do Grande ABC / Divisão administrativa dos sete municípios 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 O referido “desenvolvimento econômico” não atingiu, equitativamente, todas as camadas da população. A 
distribuição de riquezas produzidas ocorreu de forma desproporcional entre os mais ricos e os mais pobres. 
Mesmo nesse período de crescimento, surgiram favelas e periferias.  

 Fonte: Wikipédia /Região do Grande ABC 
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Figura 3 – Mapa da localização do Grande ABC entre São Paulo e Baixada Santista 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início do século XX já havia indústrias na região. Algumas de relativa 

importância e concentradas no ramo moveleiro e têxtil (FRENCH, 1995; PRAUN, 2012). 

Um exemplo é a Tecelagem Ipiranguinha, com aproximadamente 500 funcionários. 

Situada na localidade em que atualmente está o município de Santo André protagonizou, 

em 1906, uma das grandes greves da região (FRENCH, 1995; SILVA, 1996). Destaque-se 

que nesse período (até 1932) ocorreram importantes movimentos operários liderados por 

sindicatos anarquistas e comunistas, tanto na região de São Paulo como na região do 

Grande ABC.13 Na época, além das questões salariais, a diminuição da jornada de trabalho 

para oito horas e a regulamentação de um Código de Menores, que reivindicava uma 

jornada de seis horas para menores de 18 anos, estavam entre as principais lutas (SILVA, 

1996). 

No que diz respeito ao setor automobilístico, a General Motors já havia se 

instalado, em 1930, na localidade que atualmente está situada a cidade de São Caetano do 

Sul (PRAUN, 2012). Aqui se destaca a proximidade do município com a “estrada de 

ferro” que também fazia importante ligação com o Porto de Santos (KLINK, 2001). Mas o 

impulso industrial, e suas consequentes transformações, se dão pela implantação, a partir 

de 1950,14 de indústrias automobilísticas (montadoras e autopeças), entre elas a 

Volkswagen, Mercedes-Benz e Karmann-Ghia (KLINK, 2001; GARCIA, 2007; PRAUN, 
                                                 
13 Entre os anos de 1932 e 1937, o movimento operário entra em uma nova fase com a implantação, pelo 
Governo Vargas, de Leis Trabalhistas (CLT) e um Sindicalismo Oficial controlado pelo Estado. Continuam 
os movimentos e greves, mas, com menor autonomia da classe operária. 
14A partir de 1956 instaura-se, no país – não de forma homogênea, mas concentrada em determinas regiões, 
como a sudeste – um processo de industrialização pesada em que se assistiu a um crescimento acelerado da 
capacidade produtiva do setor de bens de produção e de consumo duráveis (LEITE, 1994). 
 

 

Região do 
Grande ABC 

São Paulo (capital) 

Baixada Santista 

Fonte: www.cidadespaulistas.com.br 
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2012).15 Essas se situam principalmente em São Bernardo do Campo. Indústrias no setor 

químico e petroquímico – como o Polo Petroquímico de Capuava – foram instaladas 

pouco tempo depois (LEITE, 2000) contribuindo para a expansão industrial da região. 

Essa conjuntura fará do Grande ABC uma das regiões mais importantes, e 

industrializadas, do país. “O ABC tornou-se o coração do ‘milagre brasileiro’ quando a 

economia crescia a taxas superiores a 10% a.a.” (LEITE, 2000, p.89).16 Entretanto, os 

altos e baixos da economia nas décadas seguintes, como “a crise do petróleo” na década de 

1970, a “estagnação econômica” dos anos 1980 (a chamada “década perdida”) ou ainda o 

“neoliberalismo”, nos anos 1990, imputaram um conjunto de transformações no eixo 

industrial de São Paulo.  

 

Passados, contudo, os anos de glória, a região [do Grande ABC] 
começou a experimentar, a partir do início da década de 80, um acelerado 
processo de crise que se expressa no fechamento de unidades produtivas 
e transferência para outras regiões, retração do investimento, diminuição 
do volume de emprego, queda do rendimento médio da população, 
redução da participação no PIB industrial brasileiro (LEITE, 2000, p.89). 

 

 

O processo, acima descrito, revela um quadro conjuntural de mudanças no cenário 

econômico-industrial. Indústrias deixaram a região devido, pelo menos em parte, a 

“isenções fiscais” encontradas em outras localidades como Nordeste ou mesmo o interior 

de São Paulo (KLINK, 2001). Daniel (1996) destaca, nesse caso, o que se evoca por 

“economia” e “deseconomia” de aglomeração. A economia de aglomeração ocorre pela 

vantagem que setores econômicos têm ao se estabelecer em determinada localidade, 

explicado pela concentração de equipamentos urbanos, como boa infraestrutura ou 

proximidade com rodovias ou portos. A deseconomia de aglomeração, por outro lado, se 

dá num agregado de situações, entre elas, a falta de mobilidade urbana ou ausência de 

terrenos, com preços acessíveis, para expansão. 

                                                 
15 Há uma ambiguidade no processo de “nacionalização” da indústria. Por um lado há o incentivo à produção 
nacional, contudo, as medidas protecionistas ao mercado nacional eram acompanhadas por incentivos 
financeiros às multinacionais, o que, em grande medida, faria com a economia ficasse dependente do capital 
estrangeiro (PRAUN, 2012). Registre-se que o esforço “material” gasto para a implantação industrial 
(aquisição de bens e equipamentos necessários) impactou soberbamente na “dívida externa” brasileira 
(PEREIRA MARQUES, 2008). 
 

16 O “milagre brasileiro” refere-se ao período compreendido entre “1968 -1973” – durante o regime militar – 
marcado por extraordinárias taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).  
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Nesse quadro, se discutem, ainda, questões como mão de obra barata (salários e 

benefícios) ou qualificada (especialmente a formação técnica), ou a capacidade da região 

investir em pesquisa e tecnologia voltadas para sua vocação econômica. É nesse contexto 

que se costumou imputar à região o chamado “custo ABC”, com referência, sobretudo, aos 

salários conquistados, pelo movimento sindical, notadamente no ramo metalúrgico. Daniel 

(1996) questiona essa ideia afirmando que: 

 

(...) o uso da expressão "Custo ABC" para designar as condições de 
competitividade da região é rigorosamente equivocado, por captar apenas 
um lado das referidas vantagens e desvantagens (o dos custos), omitindo 
os benefícios. Tal engano expressa uma fragilidade conceitual que não é, 
contudo, inocente: a mistificação da realidade – através do realce dos 
custos e da omissão dos benefícios – serve ao propósito de justificar, de 
um prisma unilateral, toda redução de custos salariais e tributários 
inspirada nas teses neoliberais da liberdade de mercado e do Estado 
mínimo (DANIEL, 1996, p.141). 
 
 

Para o autor, a perda relativa da participação do Grande ABC nas economias 

paulista e brasileira remonta já à década de 1970 (anteriormente às lutas sindicais). Isso 

em consequência das desvantagens comparativas da região, no que se refere ao alto custo 

dos terrenos, com outras localidades. Daniel, ao contrário dos que consideram um 

problema as conquistas salariais dos trabalhadores do Grande ABC, chama à atenção para 

suas vantagens, pois reflete uma importante capacidade de consumo. 

 

O exame sistêmico dos custos e benefícios relativos ao grau de 
atratividade econômica do Grande ABC coloca em relevo a existência de 
contradições entre eles. Assim, a redução de custos salariais (tida por 
muitos como condição para a competitividade regional) conflita com a 
preservação e a expansão do mercado regional, fonte do dinamismo do 
terciário, que demanda elevação do nível de renda e emprego e, portanto, 
do poder de compra dos assalariados da indústria (DANIEL, 1996, 
p.141). 

 

Não obstante, ao maior ou menor nível de industrialização, houve, na região do 

Grande ABC, especialmente a partir da década de 1980, a expansão no setor do comércio 

e serviços (KLINK, 2001). A região possui atualmente um setor de serviços com 

aproximadamente 44 mil empresas, e uma ampla rede de comércio, com cerca de 37 mil 

empresas (Revista MÊS, 2009). Nesse período, grandes redes de supermercados e 

shoppings foram instaladas na região. No entanto, tais modificações na composição dos 

setores econômicos do Grande ABC não significaram, necessariamente, uma mudança na 
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em sua vocação industrial,17 tampouco este deixou de ser um mercado consumidor 

importante.18 Com a melhora da economia da última década “fez com que o setor 

industrial e produtivo do ABCD voltasse a ser chamado de [motor da economia nacional] 

ou [Detroit brasileira]” (Revista MÊS, 2009). 

O debate, acima, que tem como fio condutor a industrialização e desenvolvimento 

econômico da região, faz emergir uma questão central no presente capítulo da tese: o 

propalado “desenvolvimento” alcançado pela região do Grande ABC, que se localiza não 

somente em suas indústrias ou rede de comércio e serviços, mas também, no volume de 

infraestrutura urbana e equipamentos públicos, está distribuído de forma homogênea, em 

todas as cidades que a compõe?  

Os dados socioeconômicos comparativos, entre as sete cidades, demonstram que 

não. Ao contrário! Observam-se grandes disparidades de uma cidade para outra, com 

diferenças, econômicas e estruturais, significativas dentro dos próprios municípios. 

Regiões “centrais” convivem, territorialmente falando, lado a lado com as regiões de 

“periferia”, essa com sua população vivendo, em grande maioria, em situação de 

segregação e alta vulnerabilidade social. 

 

1.1.3  Industrialização e desigualdades socioeconômicas no Grande ABC 

 

Se a industrialização na região do Grande ABC produziu riquezas, gerou 

desigualdades, o que é evidente quando se compara a situação socioeconômica dos sete 

municípios. Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul foram as três 

primeiras cidades da região a ganharem autonomia político-administrativa, o que 

aconteceu entre as décadas de 1930 e 1940. Foram as que primeiro e melhor se 

industrializaram, o que não ocorreu aleatoriamente. Estas três localidades foram 

beneficiadas por fatores determinantes, descritos abaixo. 

A proximidade com a capital do Estado é um deles. Na realidade, o eixo Santo 

André-São Caetano do Sul serviu de cidade-dormitório para a cidade de São Paulo que já 

estava em respeitável estágio de metropolização (KLINK, 2001). Outro fator foi a 
                                                 
17 Além das seis grandes Montadoras e um Pólo Petroquímico com Refinaria e 11 empresas de química fina, 
há um setor industrial com aproximadamente dez mil empresas (Revista MÊS, 2009). 
 
 

18 A população do Grande ABC gira em torno de 2,6 milhões de habitantes, e está entre os quatro maiores 
mercados consumidores do país (ibidem). 
 



42 
 

proximidade com estações ferroviárias (no caso de Santo André e São Caetano do Sul), o 

Porto de Santos e autoestradas (no caso de São Bernardo do Campo). Além das questões 

“comerciais” envolvidas, também o fluxo de uma classe média que se dirigia para o 

Grande ABC, atraída pelo aumento das relações de São Paulo com seu em torno, 

contribuíram por uma maior demanda por transportes. 

 

 O desenvolvimento das sete cidades do Grande ABC 

 

Entre o final do século XIX até 1938 a região que compreende o Grande ABC 

chamava-se Freguesia de São Bernardo do Campo (controlada pela cidade de São Paulo). 

Em 1938, essa região passou a se chamar Santo André da Borda do Campo, e São 

Bernardo seu subdistrito. No ano de 1944, a região se dividiu entre as cidades de Santo 

André e São Bernardo do Campo (KLINK, 2001). São Caetano do Sul, inicialmente, se 

manteve como distrito de Santo André. Ao longo do tempo as demais cidades se 

emanciparam. Rio Grande da Serra, faria o mesmo entre 1963 e 1964. 

Santo André, nas primeiras décadas do século XX, parte da Freguesia de São 

Bernardo, já se destacava como um polo industrial da região. 

 

O bairro da estação [região que compreende o atual município de Santo 
André], nesse momento, destacava-se como o principal polo industrial do 
município de São Bernardo, atraindo fábricas de diversas modalidades e 
um operariado proveniente do interior do Estado. A proximidade com a 
estação, as terras planas do vale do Tamanduateí e os estímulos fiscais 
contribuíram muito para o desenvolvimento de Santo André (...) 
(FSEADE/PERFIL HISTÓRICO, SANTO ANDRÉ).  

 

Antes mesmo da região do Grande ABC assumir a dimensão conquistada nos anos 

1950, Santo André já possuía um, não desprezível, aparato industrial configurado, em 

grande parte, no ramo têxtil. Também foi palco de lutas operárias num período (antes da 

Era Vargas) em que havia relativa autonomia da classe trabalhadora (FRENCH, 1995). 

Atualmente Santo André representa, em termos demográficos e orçamentários, o segundo 

maior município da região, atrás somente de São Bernardo do Campo. Além das indústrias 

(com destaque para as automotivas e têxteis), se caracteriza por uma cidade prestadora de 

serviços, possuindo, ainda, um variado comércio (DANIEL, 1996).  
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No que diz respeito à infraestrutura urbana e equipamentos públicos, esses atendem 

melhor as regiões centrais (centro e bairros nobres) do que a periferia da cidade, formada 

por favelas e bairros afastados do centro.19 Na década de 1990, tem início um processo de 

urbanização de favelas (DENALDI, 2004; PAVEZ, 2005).20 O município fundou a 

Empresa Municipal de Habitação Popular e construiu unidades com materiais alternativos 

iniciando o programa de urbanização. Em 1991 criou as Aeis21 para regularizá-las 

(BALTRUSSIS, 2007). Apesar disso, permanecem as diferenças, em termos de serviços 

públicos, entre os bairros ricos e pobres da cidade.22  

O município de São Bernardo Campo, 

 

[em 1938] foi reconduzido a distrito do município de Santo André, que 
tinha, na época, maior importância econômica e política. Adquiriu 
autonomia municipal em 30 de novembro de 1944, marcando o período 
em que São Bernardo iniciaria a sua escalada de industrialização - e que 
culminaria com a instalação do maior parque automobilístico do País nas 
décadas de [19]50 e [19]60 (FSEADE/ PERFIL HISTÓRICO, SÃO 
BERNARDO DO CAMPO). 

 

Como já destacamos, anteriormente, São Bernardo do Campo se beneficiou por sua 

proximidade com o Porto de Santos, tendo a Via Anchieta, nesse contexto, papel 

preponderante. A quantidade de terras disponíveis foi, também, um fator importante para 

que recebesse as principais indústrias automobilísticas do país. Comércio e serviços estão, 

atualmente, presentes em grande quantidade. Entretanto, mesmo tendo significativa 

capacidade orçamentária possui, apesar dos bairros nobres, uma grande periferia. Aliás, 

possui a terceira maior área de favelas (5 km) da RMSP (BARRERA, 2012). Em uma 

análise comparativa, de práticas religiosas evangélicas, entre a favela do “Areião” (no 

bairro Montanhão) e o bairro de Rudge Ramos, Barrera (2012) demonstra as diferenças, 

não pouco significativas, de “condições sociais” expressas na infraestrutura e 

equipamentos urbanos, entre os dois locais. São Bernardo do Campo, assim como Santo 

                                                 
19 Em 2000, aproximadamente 20% do total da população do Município de Santo André, 132 mil pessoas, 
moravam em 139 núcleos de favela (DENALDI, 2004). 
20 Uma primeira experiência, em urbanização de favelas, em Santo André já havia ocorrido na década de 
1970, organizada por um líder da Igreja Católica, o padre Rubens (BALTRUSSIS, 2007). 
21 As Áreas Especiais de Interesse Social (Aeis) fazem parte de um conjunto de instrumentos urbanísticos 
que objetivam democratizar o acesso à terra urbana, bem como criar instâncias de gestão participativa no 
planejamento urbano de nossas cidades (ibidem). 
 

22 Em Denaldi (2004) é possível observar os avanços, mas, também, os limites e desafios no processo de 
urbanização de favelas em Santo André. 
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André iniciou programas de urbanização de favelas na década de 1990 (BALTRUSSIS, 

2007). 

No que se refere ao município de São Caetano do Sul, 

 

[quando] São Bernardo foi reduzido a distrito do então município de 
Santo André, houve um rearranjo administrativo e, em 30 de novembro 
de 1938, São Caetano passou a ser a 2ª zona distrital de Santo André. A 
expansão geográfica e principalmente o processo de industrialização, de 
toda aquela região, concorreram para que se tornasse, em 30 de 
novembro de 1944, 2º subdistrito de Santo André. Obteve, em 24 de 
dezembro de 1948, autonomia político-administrativa e sua denominação 
atual (FSEADEA/ PERFIL HISTÓRICO, SÃO CAETANO DO SUL). 

 

Observa-se que a região, em que se encontra atualmente o município de São 

Caetano do Sul, já estava inserida no contexto de industrialização, que embora incipiente 

na época, fez de Santo André e São Bernardo do Campo regiões desenvolvidas. Entre as 

principais indústrias em São Caetano está a General Motors. Comparado aos outros dois, é 

um município territorialmente menor, possuindo, no entanto, um dos índices 

socioeconômicos mais destacados do país. Seu tamanho e localização contribuíram para 

que, nos processos de maior valorização imobiliária, momento em que parcela da 

população é empurrada para regiões afastadas, tivesse poucos espaços para a “formação” 

de periferias.  

Quisemos destacar, ao abordar (de forma breve) o desenvolvimento das três 

cidades que deram origem à região do Grande ABC, que um conjunto de fatores cooperou 

para seu desenvolvimento econômico. A localização territorial foi um deles. É preciso 

considerar que isso garantiu à região, em detrimento de outras, maior investimento do 

poder público (inclusive Estadual e Federal) – explicado pela localização privilegiada à 

instalação de indústrias – o que por sua vez impactou, entre outras coisas, em sua 

valorização imobiliária. 

Conquanto o assunto ligado à valorização da terra (ou questões habitacionais), não 

tenha sido, até então, objeto de análise, uma questão se apresenta e tem relação com as 

“desigualdades” produzidas pelo processo de industrialização no Grande ABC. Por que 

algumas cidades construíram um vigoroso parque industrial e outras não? Sem a pretensão 

de responder, de forma conclusiva, a essa pergunta, discutiremos, a seguir, o papel que as 

“cidades-dormitório” tiveram na região, especialmente para os migrantes que vieram 
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trabalhar nas indústrias, mas, não puderam pagar pela valorização imobiliária imputada às 

cidades que, nesse processo, se tornaram centrais.  

 

Cidades-dormitório numa região industrializada 

 
O conceito de cidade-dormitório surge, nos anos 1950, nos EUA e em países da 

Europa com a migração das pessoas do centro das cidades para os subúrbios em busca de 

qualidade de vida. Está, ainda, associado ao crescimento da população dos Estados Unidos 

depois da Segunda Guerra Mundial, que levou à construção de novas áreas residenciais 

para atender o crescimento da demanda por moradias. O surgimento das cidades-

dormitório foi acompanhado pela criação de uma vasta rede de autoestradas e trens nesses 

países que levavam os trabalhadores para o trabalho e, depois, de volta para as casas.23 

Muito embora os municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra almejem, de maneiras específicas, novos patamares em termos de desenvolvimento 

econômico, possuem algo em comum. Foram, nas décadas em que a industrialização teve 

seu boom no Grande ABC (entre 1950-1970), cidades que serviram de “moradia” para os 

migrantes que vinham de várias regiões do país, trabalhar nas indústrias.  

Diadema, por exemplo, 

 

durante muito tempo, foi considerada uma cidade-dormitório, e seu 
processo de ocupação seguia o clássico padrão de expansão periférico. 
Terrenos baratos, sem nenhuma infraestrutura em loteamentos 
irregulares, serviram de abrigo para a mão de obra de trabalhadores das 
indústrias da região sul de São Paulo e do Grande ABC, principalmente 
para a recém-criada indústria metalúrgica automotiva de São Bernardo do 
Campo (BALTRUSSIS, 2007, p.335). 
 

 

 
A Rodovia dos Imigrantes (na década de 1970) trouxe, para a cidade de Diadema, 

indústrias de pequeno e médio porte. Estas serviram de apoio à forte indústria metalúrgica 

da região, especialmente São Bernardo do Campo. Com isso, a terra passou a se valorizar 

limitando loteamentos legais para população de baixa renda,24 o que colaborou, com o 

crescimento populacional expressivo nas décadas de 1970 e 1980, para a formação das 

favelas na cidade (BALTRUSSIS, 2007). Com a instalação de indústrias de grande porte, 

                                                 
23 As informações sobre cidade-dormitório (conceito e surgimento) foram retiradas da Wikipédia. 
24 Isso porque os preços subiram e porque o Plano Diretor demarca 70% das áreas livres para a implantação 
de indústrias.  
. 
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a cidade conseguiu alterar o quadro que até final de década de 1980 era de muita 

precariedade e violência,25 se transformando em um polo industrial. A partir de 1983 tem 

início o processo de urbanização de favelas na cidade,26 se valendo das Áreas Especiais de 

Interesse Social (Aeis). Atualmente é considerada a “cidade da beleza” em referência às 

indústrias de cosmético na região (Revista MÊS, 2009). 

Para o município de Mauá, a situação não foi diferente. “(...) o principal motivo 

para a ocupação desordenada da cidade foi o processo acelerado de industrialização em 

todo o ABCD na década de 1950. Na época, Mauá funcionava como cidade-dormitório 

para trabalhadores de outras cidades da RMSP” (ABCDMaior, 19/04/2009). A cidade, que 

também viu expressivo crescimento de favelas,27 especialmente as de pequeno porte – e da 

mesma forma, empreendendo esforços para urbanizá-las (BALTRUSSIS, 2007) –, 

possibilitou melhorar sua condição econômica através do polo petroquímico e cerâmico na 

região (MÊS, 2009).  

Com relação ao município de Ribeirão Pires,  

 

[o] desenvolvimento [industrial no Grande ABC] pouco afetou o perfil 
econômico do município, tendo em vista sua localização afastada e a 
topografia acidentada. Foram instaladas poucas indústrias (...) 
[predominando] o setor de produção de móveis, alimentos e componentes 
eletrônicos. Os efeitos do crescimento regional no município foram 
sentidos apenas posteriormente, através do aumento da população de 
trabalhadores das indústrias da região, que passaram a ocupar 
loteamentos precários implantados anteriormente ao redor do centro 
histórico, transformando Ribeirão Pires em cidade-dormitório (site da 
prefeitura de Ribeirão Pires, 2013). 

 

Ribeirão Pires possui uma vasta vegetação e beleza natural. Na década de 1970, se 

enquadrou na legislação de Proteção aos Mananciais, o que limitou a instalação de 

indústrias, contribuindo para a condição de cidade-dormitório. Atualmente, se qualifica 

com uma estância turística. Aos espaços naturais, que permitiram a construção de 

mirantes (Morro de Santo Antônio e Morro de São José), se somaram espaços turísticos 

como a Vila do Doce e o Festival do Chocolate. O município tem buscado a renovação na 

arrecadação de impostos e parcerias com iniciativa privada (Revista MÊS, 2009). 

                                                 
25 Até 1990, somente 10% das ruas eram asfaltadas, e os serviços de água e esgoto não atendiam a 30% dos 
domicílios (BALTRUSSIS, 2007). 
. 
 

26  Diadema, em 1990, foi o primeiro município a conseguir o registro do contrato de concessão no Cartório 
de Imóveis em nome de todos os moradores (BALTRUSSIS, 2007). 
 

. 
 

27 Duas favelas em Mauá, Chafik/Maluco (Zaíra) e Jd. Oratório, estão entre as maiores do Estado de São 
Paulo (ABCD/Maior, 26/02/2012). 
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Rio Grande da Serra reproduz, sem grandes diferenças, a situação dos municípios 

anteriormente citados. Tornou-se, no período de industrialização na região, também uma 

cidade-dormitório. Cabe frisar que, em 1976, a cidade foi inserida na Legislação de 

Proteção de Mananciais, o que não lhe permitiu instalar indústrias poluentes. O período, 

entre as décadas de 1950 e 1980, marca no país um intenso processo migratório em 

direção a São Paulo e para seu em torno industrializado. O Grande ABC, por sua vez, 

recebeu um grande contingente de migrantes. Vindos, em sua maioria, do Nordeste 

brasileiro – especialmente das regiões de intensa “estagnação econômica” (SINGER, 

2002) – em busca de trabalho. Os migrantes tiveram papel fundamental no crescimento da 

região. Além de trabalharem nas indústrias e comércio, foram fundamentais na construção 

civil. 

Entretanto, a migração no Grande ABC, além de um fato social de grande 

relevância – pois denota o deslocamento “volumoso” e “involuntário” de pessoas de uma 

região para outra (SINGER, 2002; FONTES, 2008) –, é importante para a presente análise 

porque põe em relevo, no que diz respeito ao processo de industrialização, um elemento 

central que é a forma desigual como o desenvolvimento socioeconômico da região 

impactou em cada uma de suas cidades. Isso se dá por várias razões. Primeiro porque a 

industrialização não ocorreu de forma proporcional em todo o território do Grande ABC. 

Isso subdividiu a região em “cidades industrializadas” e “cidades-dormitórios”. Os 

migrantes vinham para trabalhar nas indústrias da região, mas, não moravam, 

necessariamente, nas cidades em que trabalhavam.  

A valorização imobiliária produzida, ao longo do tempo, não permitiu que parcela 

da população, impossibilitada de adquirir casa própria, ou mesmo pagar aluguel, se 

mantivesse nas regiões centrais. O resultado é que um contingente grande de pessoas foi 

habitar as favelas e periferias que aos poucos foram de expandindo. Muitas dessas regiões 

eram loteamentos ilegais (em muitos casos, região de mananciais) o que pressupõe 

“autoconstrução”, além de total falta de infraestrutura urbana e equipamentos públicos. 

Para agravar a situação, é preciso lembrar que parcela dos migrantes, por falta de 

qualificação ou mesmo vaga de trabalho, não conseguia emprego (SINGER, 2002). Esses 

engrossaram as fileiras daqueles que foram para as regiões mais afastadas. 

A situação das regiões pouco industrializadas, com menor investimento do poder 

público, foi se agravando porque, devido à menor valorização imobiliária, se tornou um 

refúgio aos que não tinham para onde ir. Para os municípios de Santo André, São 
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Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, isso representou o surgimento e 

desenvolvimento de regiões periféricas, localizadas em partes específicas da cidade. O 

impacto para Rio Grande da Serra deve ser analisado a partir de outro contexto. A cidade, 

em todo o seu território, abrigou parcela grande de população que, por falta de escolha, foi 

obrigada a ocupar regiões menos centrais. 

 

1.2  Rio Grande da Serra e as articulações regionais no Grande ABC  

 

Procederemos, nesse ponto, com a discussão sobre aspectos do regionalismo, mais 

especificamente em torno do Grande ABC, e sua contribuição para o desenvolvimento 

econômico das cidades que o compõe. As crises econômicas dos anos 1980 e 1990, 

acenderam, em meio ao protagonismo que as cidades passaram a ter, o debate em torno 

das “articulações regionais”. Momento em que diversos fóruns regionais foram criados, no 

Grande ABC, para discutir a situação da região e buscar soluções conjuntas para os 

problemas. Nesta parte, avaliamos em que medida as referidas instâncias atingiram seu 

propósito e até que ponto contribuiram para diminuir as desigualdes existentes entre os 

setes municípios.  

 

1.2.1 Dados comparativos entre Rio Grande da Serra e Grande ABC 

 

Para que se possa compreender a situação socioeconômica de Rio Grande da Serra 

no contexto do Grande ABC, apresentaremos dados comparativos entre os sete municípios 

destacando suas principais diferenças. A população de Rio Grande da Serra, segundo 

dados do IBGE (CENSO, 2010) é de 43.974 habitantes, com projeção, em 2014, para 

46.326. Há uma distribuição percentual equilibrada entre mulheres (50,42%) e homens 

(49,58%), mas chama atenção o percentual dos que se declaram negros (52,12%).28 Dado 

coincidente com os estudos que afirmam que as regiões mais pobres, como favelas e 

periferias, são habitadas por grande contingente de população negra que padece com os 

menores índices de escolaridade e maiores taxas de desemprego (CARRIL, 2006; 

PAIXÃO, 2009). O percentual de jovens, o maior da região, também é expressivo. A faixa 

                                                 
28 Soma do percentual dos que declaram “pretos” e “pardos”. 
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etária de jovens com “até 24 anos” representa 43,10% da população (IBGE, 2010). Santo 

André possui, nessa faixa etária, 34,80%, e São Caetano, com o menor índice, 28,90%. 

Os dados sobre juventude são importantes, no presente estudo, devido às situações 

especificas de vulnerabilidade que envolvem faixas etárias mais baixas, especialmente em 

regiões de periferia (GOMES E ALMITRANO, 2005).29 Entre os exemplos, que 

poderíamos citar, presentes no municipio, estão: dificuldade em conseguir emprego pela 

baixa formação escolar, gravidez na adolescência ou mesmo problemas com dependência 

química. Dados da FSEADE (ESTATÍSCAS VITAIS E SAÚDE, dados de 2011), 

mostram, por exemplo, que, em relação à gravidez com mães menores de 18 anos, Rio 

Grande da Serra possui taxa de 7,46%.30 São Caetano do Sul, na outra ponta, apresenta a 

taxa de 2,98% . 

Para melhor sistematizar esse conjunto de informações, e ressaltar importantes e 

significativas diferenças, apresentamos, abaixo, um quadro comparativo (na tabela 1), 

entre as cidades da região do Grande ABC, no que se refere ao percentual de negros, 

percentual de jovens (até 24 anos) e o “rendimento nominal médio domiciliar” (que 

citaremos pela abreviação RNMD).  

Tabela 1 – Dados censitários comparativos da Região do Grande ABC – (%) 

Município População Negros (%) Jovens - 24 anos (%) RNMD (em reais) 
Santo André 676.407 27,27 34,80 4.094,96 
São Bernardo do Campo 765.463 33,70 37,40 3.919,17 
São Caetano do Sul 149.263 12,87 28,90 6.031,16 
Diadema 386.089 49,69 41,60 2.295,13 
Mauá 417.064 43,20 41,30 2.367,66 
Ribeirão Pires 113.068 34,92 37,60 2.859,16 
Rio Grande da Serra 43.974 52,14 43,10 1.879, 10 
 

 

Os dados populacionais foram alocados na tabela para situar a dimensão 

demográfica da região em seu conjunto. Relativo ao percentual de “negros” e “jovens”, 

com exceção de Ribeirão Pires, são expressivos nas cidades historicamente menos 

desenvolvidas e que possuem os menores RNMDs, como é o caso de Diadema, Mauá e 

Rio Grande da Serra. Neste último, os negros representam mais da metade da população. 

                                                 
29 Como será analisado mais adiante, Rio Grande da Serra possuiu muito poucos espaços de lazer, o que 
agrava os problemas decorrentes dessa faixa etária. 
30 A prefeitura de Rio Grande da Serra afirma que pretende adotar medidas de planejamento familiar para 
evitar a “gravidez” entre as jovens (Folha de Ribeirão, 15/01/2013). 

. 
 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 
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Em situação oposta, as cidades mais industrializadas e que possuem os maiores RNMDs 

são as que apresentam os menores percentuais. São Caetano do Sul, nesse caso, é 

emblemático. Possuindo o RNMD mais expressivo, possui 12,87% de negros e menos de 

30% de jovens. Assim, deduzimos que quanto mais pobre é a cidade, mais negra e jovem 

ela é. 

Outros indicadores sociais contribuem para a mensuração da situação do 

município, e sua população, em relação à região do Grande ABC, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS),31 

da FSEADE. O IPRS classifica os municípios em grupos de 01 a 05, que partem dos “mais 

favorecidos” (grupo 01) aos “menos favorecidos” (grupo 05) em termos de riqueza e 

indicadores sociais. Os indicadores se distribuem, também, em três itens como “riqueza”, 

“longevidade” e “escolaridade” que vão de zero a 100, e que permitem, relativo ao índice, 

observação mais detalhada da situação do município. 
 

Tabela 2 -   Distribuição dos municípios do Grande ABC em relação ao IDH e IPRS. 

Município IDH IPRS / Grupo Riqueza Longevidade Escolaridade 

Santo André 0,815 Grupo 01 45 70 50 
São Bernardo do Campo 0,805 Grupo 01 52 72 54 
São Caetano do Sul 0,862 Grupo 01 52 78 69 
Diadema 0,757 Grupo 02 47 65 43 
Mauá 0,766 Grupo 02 45 64 43 
Ribeirão Pires 0,784 Grupo 01 42 68 55 
Rio Grande da Serra 0,749 Grupo 05 36 62 35 
 

 

Rio Grande da Serra se destaca, novamente, pelos indicadores menos favoráveis da 

região. É o que possui o menor IDH e se enquadra no grupo 05 (do IPRS) que aponta os 

municípios “menos favorecidos” tanto em riqueza quanto em indicadores sociais. Diadema 

                                                 
31 “O IPRS acompanha o paradigma que sustenta o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, proposto 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Esse modelo pressupõe que a renda per 
capita é insuficiente como único indicador das condições de vida de uma população e propõe a inclusão de 
outras dimensões necessárias a sua mensuração (...). O IPRS compõe-se de quatro conjuntos de indicadores: 
três setoriais, que mensuram as condições atuais do município em termos de renda, escolaridade e 
longevidade (...) e uma tipologia constituída de cinco grupos, denominada grupos do IPRS, resumindo a 
situação municipal segundo os três eixos considerados. Em cada uma das três dimensões do IPRS, foram 
criados indicadores sintéticos que permitem hierarquizar os municípios paulistas conforme seus níveis de 
riqueza, longevidade e escolaridade. Esses indicadores são expressos em escala de 0 a 100 e constituem uma 
combinação linear das variáveis selecionadas para compor cada dimensão (...). Os indicadores do IPRS 
sintetizam a situação de cada município no que diz respeito a riqueza, escolaridade e longevidade (...)”. 
(FSEADE/ IPRS). 
 

 

Fonte: FSEADE (dados de 2010) 
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e Mauá se enquadram no grupo 02, que indica municípios com elevados índices de 

riqueza, mas com baixos indicadores sociais. Poderíamos deduzir daqui que o melhor 

desempenho industrial, no último período, não foi suficiente para reverter os problemas 

sociais produzidos aos longos de décadas. Os demais municípios estão enquadrados no 

grupo 01 que apresentam elevados níveis de “riqueza” e bons indicadores sociais. Cabe 

lembrar, no entanto, que mesmo os municípios com bons indicadores possuem populações 

em condições sociais desiguais. Os dados (tabela 3) apurados pelo Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS),32 ajudam a dissipar a ideia de uma homogeneidade social 

na região do Grande ABC.  
 

Tabela 3 -  Índice de vulnerabilidade social em Rio Grande da Serra, Grande ABC e SP – (%) 

Grupos Situação de vulnerabilidade Rio Grande da Serra Grande ABC Estado de SP 

Grupo 01 Nenhuma vulnerabilidade - 3,81 6,10 

Grupo 02 Vulnerabilidade muito baixa 21,00 47,61 40,10 

Grupo 03 Vulnerabilidade baixa 9,40 16,56 18,00 

Grupo 04 Vulnerabilidade média 39,70 16,37 19,20 

Grupo 05 Vulnerabilidade alta 29,90 8,56 11,10 

Grupo 06 Vulnerabilidade muito alta - 6,93 4,40 

Grupo 07 Setor Rural - 0,16 1,10 

 
 

A tabela, acima, possibilita observar que em toda a região do Grande ABC e 

Estado de São Paulo há pessoas em situação de “média”, “alta” e “muito alta” 

vulnerabilidade social – o que reforça a ideia que em todo o ABC, e no Estado, há espaços 

“centrais” e “periféricos”. Em Rio Grande da Serra os índices apresentam uma situação 

mais delicada, por não haver nenhuma parcela da população inserida nos níveis de 

“nenhuma” vulnerabilidade. O percentual que indica uma “baixa vulnerabilidade” social 

está bem abaixo que o Grande ABC e Estado de São Paulo. 

Observemos os indicadores de escolaridade, conforme tabela 4.  

 

                                                 
32 O IPVS foi criado para medir a “vulnerabilidade social” de determinada população. O conceito deve ser 
entendido como um somatório de situações de precariedade que vão além das condições socioeconômicas 
(emprego e renda), mas são consideradas situações (familiares, educacionais, moradia, etc.) que podem 
influenciar no nível de vida das pessoas (MARQUES et al., 2004). 
 
 
 

 

Fonte: IBGE – Elaboração SEADE/2010 
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Tabela 4 - Taxa de analfabetismo e população no ensino médio no Grande ABC – (%) 

Município 

Taxa de analfabetismo 
– 15 anos ou mais 

(2000) - (%) * 

Taxa de analfabetismo 
– 15 anos ou mais 

(20)10 - (%) ** 

População (entre 18 e 24 anos) 
com ensino médio completo – 

ano de 2010 - (%) *** 
Santo André 4,5 2,8 70,05 
São Bernardo do Campo 5,0 3,0 63,00 
São Caetano do Sul 3,0 1,6 76,40 
Diadema 6,8 4,4 58,55 
Mauá 6,6 4,0 62,41 
Ribeirão Pires 5,5 3,5 67,50 
Rio Grande da Serra 8,4 5,4 61,23 
 

 

Com relação ao analfabetismo (referente à população de 15 anos ou mais), quando 

comparamos os dados dos últimos dois Censos, se observa que há uma melhora em todas 

as cidades do Grande ABC, inclusive em Rio Grande da Serra. A tabela mostra que este 

município, seguido por Mauá e Diadema, possui, atualmente, o maior índice da região 

(5,4%) que tem, em São Caetano do Sul, a melhor situação (1,6%). Relativo ao “ensino 

médio”, Rio Grande da Serra possui um dos índices menos favoráveis, da região, com 

respeito ao percentual de população com esse nível escolar “completo”. Considerando a 

importância que a educação formal vem ganhando, para a aquisição de emprego, tais 

indicadores exibem mais uma fragilidade do município. 

A “formação escolar” é um dado relevante na medida em que a cidade oferece 

poucos empregos, principalmente, no setor industrial. As empresas Dura Automotive 

Systems e Massa Leve são as duas principais indústrias na cidade. Segundo Associação 

Comercial e Industrial de Rio Grande da Serra (Aciargs), há mais oito ou nove empresas 

menores. Comércio e serviços têm crescido, e melhorado de qualidade. Mas, ainda, estão 

distantes do volume do necessário para que não se precise buscá-los fora. Rio Grande da 

Serra, com 57,40%, está entre os municípios da RMSP que apresentam os maiores 

percentuais entre os que estudam ou trabalham fora da cidade, fenômeno intitulado 

mobilidade pendular (ARANHA, 2005). A baixa formação coloca a população, do 

município, em desvantagem na hora de disputar vagas de emprego. O que se agrava 

devido ao baixo percentual de pessoas com “graduação”. Tendo como base a população 

entre “19 e 59 anos” de idade, 3,63% estão cursando nível superior. São Caetano do Sul, 

caso oposto, tem 10,53%.  

Com relação à economia, a tabela 5 mostra a participação percentual do PIB de Rio 

Grande da Serra no PIB do Grande ABC e a renda per capita (da região). 

 Fontes: * IBGE (Censo/2000) - ** IBGE (Censo/2010) - *** FSEADE (Censo/ 2010). 
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Tabela 5 - Participação relativa de Rio Grande da Serra no PIB do Grande ABC - (%) 

Municípios PIB (2009) Renda per capita 
Santo André 20,62 25.523,60 
São Bernardo do Campo 40,56 46.512,70 
São Caetano do Sul 12,50 73.796,33 
Diadema 13,97 29.169,04 
Mauá 9,47 17.648,48 
Ribeirão Pires 2,29 16.717,09 
Rio Grande da Serra 0,59 11.097,09 
Total do PIB da região do Grande ABC 71.343, 21 (mil)  
 

 

O PIB (e renda per capita) de Rio Grande da Serra, em relação aos demais 

municípios, explicita sua baixa capacidade orçamentária, representando menos de 1% do 

total da região.33 Isso se traduz em precária estrutura urbana, que embora apresente 

melhoras nos últimos anos, proporciona à população dificuldades e transtornos. Há 

precariedade na área da Saúde, pois o município não tem hospital ou maternidade e o 

conjunto de postos de atendimento não atende, em condições adequadas, toda a população, 

principalmente nos bairros distantes do centro. A infraestrutura de Educação, também, 

apresenta debilidades.34 Não há Universidades e não mais do que uma escola (estadual ou 

municipal) por bairro, gerando problemas com “vagas”. As creches, segundo o Conselho 

Tutelar são em número abaixo do necessário.  

O transporte público tem melhorado. O trem da CPTM se consolidou um 

transporte, quando não apresenta problemas, eficiente à população que se dirige aos 

demais municípios da RMSP. Por outro lado, nos bairros mais afastados da região central, 

os ônibus circulares atendem em situação precária. Falta de asfaltamento de vias públicas, 

ou esgoto a céu aberto, ainda existem. Embora tenham sido realizadas obras para 

“amenizar” a situação, os bairros sofrem com esse tipo de coisa. Os espaços de lazer são 

diminutos. Não há cinemas. O teatro (Manacá) não está em funcionamento35 e, à exceção 

de uma pista de skate, os campos de terra (nem sempre bem cuidados) e quadras de futebol 

                                                 
33 Há um esforço, segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, no sentido de melhorar 
essa situação ampliando as atividades econômicas. Tem-se trabalhado para implementar, de forma mais 
organizada, o turismo ecológico, instalação de empresas não poluentes e melhora no setor de comércio 
(conforme entrevistas: em 18/12/2012, registrada em caderno de notas e 16/07/2014 enviada por e-mail). 

 

34 Uma ETEC está sendo instalada no bairro Jardim Novo Horizonte, bairro contíguo à região central. . 

 
 

35 No local onde funcionava o Teatro Manacá está sendo construída uma Escola que terá sala para projeção 
de filmes e será utilizado para o conjunto da população (prefeito da cidade, entrevista em 19/12/2013). 

Fonte: SEADE – PIB (dados de 2009) – Renda per capital (dados de 2010). 
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são as poucas opções de esporte e lazer. Considerando que há uma quantidade expressiva 

de botecos na cidade, a população jovem fica, consequentemente, exposta ao problema da 

“dependência química”. 

O que foi relatado, nessa seção, procurou demonstrar a falta de acesso, por parte da 

população, aos equipamentos urbanos necessários para uma boa qualidade de vida. A falta 

de emprego, na própria cidade, aliada à distância aos “empregos” dos demais municípios 

do ABC e da RMSP, como também o precário acesso a políticas públicas adequadas, 

levam a população à situação de segregação e consequentemente a níveis mais altos de 

vulnerabilidade social. O que ensejamos analisar é, em que medida, as articulações 

regionais, concretizadas em Fóruns Regionais, criadas para alavancar o desenvolvimento 

da região contribuíram para amenizar a situação de Rio Grande da Serra. 

 

1.2.2   As Articulações Regionais no Grande ABC: o protagonismo das cidades 

 

Na década de 1990 tem início, na região do Grande ABC, um processo de 

“articulação regional” que visava encarar os problemas resultantes da crise econômica 

deflagrada na década de 1980 – momento marcado pela retração na produção industrial e 

menor crescimento na economia como um todo (CANO, 1994) –, ao mesmo tempo 

enfrentar o “neoliberalismo”, modelo econômico que tinha como cerne a abertura dos 

mercados nacionais e uma restruturação produtiva que diminuía empregos e reduzia 

salários (PRAUN, 2012). Para análise desse tema discutiremos, preliminarmente, um 

aspecto que tem relevância no debate sobre o “regionalismo”: a centralidade que o poder 

público local passou a ter no período em questão e que impactou, de forma decisiva, para a 

construção das instâncias regionais, objeto de exame dessa seção. 

O possível enfraquecimento dos Estados-nações, engendrados por crises nas 

décadas de 1970 (Europa), 1980 (América Latina), e pelo neoliberalismo (década de 

1990), teriam colocado as cidades em situação de maior centralidade na promoção de bem 

estar da população (CASTELLS e BORJA, 1996; KLINK, 2001). “As cidades adquirem, 

cada dia mais, um forte protagonismo tanto na vida política como na vida econômica, 

social, cultural e nos meios de comunicação” (CASTELLS e BORJA, 1996, p.152). 

Castells e Borja (1996) citam movimentos na Europa, como a Conferência das Cidades 

Europeias (exemplo, Barcelona em 1989) que definiram as cidades como motores 
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econômicos, e na Ásia (Seul, Hong-Kong, etc.) em que se tornariam articuladoras entre 

empresas locais e fluxos macroeconômicos. Tal protagonismo colaborou para que se 

formulasse o conceito de “cidade-global”. 

As cidades de Nova York, Londres e Tóquio são apresentadas como paradigmas 

desse modelo. Designariam o posicionamento de “metrópoles” em relação à economia 

mundial substituindo atividades industriais pelo setor de serviços, e passando a concentrar 

escritórios administrativos de empresas internacionais. As cidades-globais canalizariam as 

principais transações econômicas e os fluxos de capital na economia globalizada. São 

Paulo, nesse contexto, seria uma candidata à cidade-global. Alguns autores, entre eles 

Ferreira (2007) e Fix (2007), têm uma visão crítica relativo ao conceito. Entendem que a 

ideia de cidade-global se constrói com base em elementos ideológicos ancorados, 

sobretudo, em interesses econômicos, entre eles, a valorização imobiliária que a imagem 

da cidade-global propicia. A possibilidade de São Paulo se tornar uma cidade-global seria 

um “mito” construído pela (e para) valorização econômica que determinados pontos da 

cidade teriam, por exemplo, a região da Berrini. O que nos interessa é destacar a “cidade” 

como elemento central em discussões que outrora não lhe diziam respeito. 

Outro conceito importante é o de “cidade-região”. Além do protagonismo da 

cidade, propriamente dito, permite uma análise do “regionalismo” que discute as ações 

conjuntas face aos desafios da economia mundial. As cidades-região representariam 

possíveis plataformas para a elaboração e implementação democrática de estratégias 

voltadas para o desenvolvimento local e a geração de trabalho e renda (KLINK, 2001 e 

2009). O interesse pelo conceito e o caráter regional do termo se dá pela contribuição ao 

debate das ações conjuntas que ocorreram no Grande ABC a partir dos anos 1990. Época 

em que havia, marcadamente, duas visões de como enfrentar a crise na região.  

Por um lado, existiam grupos econômicos que apregoavam a necessidade de 

adequar, ao modelo econômico neoliberal vigente, a estrutura das cidades e os setores 

produtivos, o que passava por reduzir mão de obra e salários (DANIEL, 1996). Por outro, 

havia quem acreditasse (sindicatos, movimentos sociais e lideranças políticas) que a 

solução para enfrentar os desafios estabelecidos decorria por fortalecer a própria região e 

seus setores econômicos. Para isso seria fundamental envolver diversos setores da 

sociedade, inclusive a sociedade civil (ibidem). 

A posição conflituosa, entre as duas formas de pensar, permite adentrar ao debate 

do Novo Regionalismo. De acordo com Klink (2001), Tiebout (1956) teria sido um dos 
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precursores do debate, surgido entre as décadas de 1950 e 1960, ao propor uma forma de 

pensar as cidades diante das novas demandas econômicas mundiais. Homogeneização do 

espaço, mobilidade de fatores de produção e concorrência entre lugares estariam entre seus 

pressupostos. Tal discussão se desenvolveria para duas vertentes principais: uma vertente 

se edificaria na concepção “globalista” do Novo Regionalismo. Tal pensamento insere a 

cidade-região na economia mundial de fluxos e está “(...) voltada para questões de política 

de desenvolvimento econômico local num ambiente internacional no qual o capital é 

altamente volátil e tem uma considerável influência sobre aquilo que está sendo 

denominado [a comunidade que está enraizada no território]” (KLINK, 2001, p.25). Já a 

vertente “regionalista” do Novo Regionalismo, aposta num tipo de parceria que reforça o 

potencial endógeno de diferenciação regional, o que por sua vez propicia um ciclo 

virtuoso entre crescentes níveis de produtividade, renda e salários (ibidem). 

Observam-se duas maneiras de pensar saídas para a situação desfavorável em que 

se encontrava a região do Grande ABC. Lideranças políticas – entre elas o prefeito de 

Santo André, Celso Daniel –, sindicais e mesmo empresariais, caminharam para uma 

articulação regional que se aproxima da “vertente regionalista” que acima mencionamos. 

A afirmação de Celso Daniel explicita sua forma de pensar o modelo de articulação 

regional: “De mais a mais, modelos de ação locais podem, perfeitamente, trazer em seu 

bojo elementos nucleares para soluções mais gerais, servindo como referências concretas 

para a reinvenção de um modelo de desenvolvimento nacional” (DANIEL, 1996, p.138).  

Entretanto, se acreditava necessário construir uma articulação regional que 

efetivamente envolvesse todos os setores da sociedade, pois, até então, modelos regionais 

adotados não tinham tal preocupação. A Constituição Federal de 1988 atribuiu, aos 

municípios brasileiros, maior participação nas receitas federais. A contrapartida significou 

maior responsabilidade da competência municipal na educação, saúde, habitação, etc. 

(ROLNIK e SOMEKH, 2000). Sobre a nova legislação, há uma crítica de Daniel (1996) 

que recai sobre a pouca alteração da estrutura do poder municipal. “Infelizmente, a nova 

legislação, proveniente da Constituição de 1988, incorre nos mesmos vícios [pouco 

envolvimento da sociedade civil], razão pela qual é necessário inovar, se o que se deseja é 

uma ação estratégica regional dotada de eficácia" (DANIEL, 1996, p.139).  

Tal crítica se relaciona à forma como o modelo regional, pouco participativo, 

estava ancorado. No caso das Regiões Metropolitanas, instituídas na década de 1970, o 

poder decisório era centralizado no Governo do Estado com ausência, absoluta, de 
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participação da sociedade civil (DANIEL, 1996; ROLNIK e SOMEKH, 2000). O que se 

propõe, numa espécie de novo regionalismo é a participação ativa de atores sociais 

importantes, democratizando, assim, o processo de gestão pública (LÉPORE, KLINK e 

BRESCIANI, 2006).36 

 

Criação dos Fóruns Regionais 
 

Se os municípios, por um lado, passaram a ter maior responsabilidade para gerir 

recursos, por outro, se tornaram mais responsáveis por seu desenvolvimento. No Grande 

ABC, significou não deixar que a economia da região – centrada nas indústrias (embora já 

sofrendo notória desconcentração industrial), mas com crescimento do comércio (redes de 

supermercados e shoppings) e serviços – sucumbisse diante das adversidades econômicas 

pela qual passava o país (LÉPORE, KLINK e BRESCIANI, 2006).  

A primeira experiência de articulação regional, no Grande ABC, se encontra nas 

“câmaras setoriais automobilísticas”.37 A representação governamental estava centrada em 

âmbitos estadual e federal, mas as empresas (automobilísticas) e sindicatos (dos 

metalúrgicos) eram do Grande ABC. Embora os objetivos gerais focassem a 

reestruturação produtiva (GUIMARÃES, 1994), um resultado importante foi a 

implantação, em 1995, da “participação nos lucros e resultados” para os trabalhadores no 

setor automotivo (GARCIA, 2007). 

Não aprofundaremos o debate, sobre as “câmaras setoriais”, por não ser objeto 

central na discussão, mas, consideramos importante destacar um aspecto relacionado a 

participação do movimento sindical no âmbito das relações tripartites. Diz respeito à 

concepção, de diferentes autores, acerca do sindicalismo que se formou, no ABC, a partir 

da década de 1990. Para Guimarães (1994) e Leite (2000), os acordos firmados entre 

empresários e movimento sindical (metalúrgico) representou grande avanço em termo de 

participação da sociedade civil na resolução de problemas da região. Entendem que os 

                                                 
36 Durston e Lópes (2006) analisam experiência regional em Pátzcuaro, no México, região de grande 
importância ambiental. Problemas como erosão do solo, desflorestamento, uso excessivo de fertilizantes 
agrícolas e pesca sem controle, impuseram a necessidade de uma articulação entre atores sociais como 
governos locais, comitês municipais, apoio do Instituto Mexicano de Tratamento de Água (IMTA) além de 
pequenas comunidades locais para discutir as consequências ambientais. Para os autores, somente uma 
interação entre os atores sociais e, investimentos governamentais, poderiam ter resultados efetivos. 
37 O termo “câmara setorial” definiu um mecanismo, durante a década de 1980, de negociação tripartite entre 
trabalhadores, empresário e governos. Os primeiros resultados concretos foram obtidos no setor automotivo, 
no início de 1992 (GUIMARÃES, 1994). 
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trabalhadores deixaram de ser meros expectadores para atuar como atores sociais 

importantes mudando a “correlação de forças” vigente.  

De outro lado, Praun (2012) e Galvão (2012) acreditam que a forma de participar 

do sindicato dos metalúrgicos, a partir das “câmaras setoriais”, alterou a concepção de 

“sindicalismo cutista” surgida na década de 1980. Este, que preferia o “enfrentamento”, 

mobilizando trabalhadores para greves, optou por um sindicalismo “propositivo” – que, ao 

invés de lutar contra as reestruturações produtivas, participam delas –, e “prestador de 

serviço”, que aceitam a flexibilização de salários e direitos, compondo-os juntamente com 

serviços (formação profissional, etc.).  

O debate aqui é complexo. Analisar a mudança de foco do movimento sindical e 

compreender o porquê de um sindicato, como o dos Metalúrgicos do ABC, que acumulou 

considerável capital político na década de 1980, assimilou a ideia de uma “reestruturação 

negociada” na década seguinte, necessitaria de uma reflexão mais profunda do que 

podemos realizar.38 Nesse contexto, é fundamental observar que o sindicalismo (e a 

sociedade civil) passou a representar um componente importante para a formação dos 

Fóruns Regionais. 

Em dezembro de 1990 foi criado o Consórcio Intermunicipal das Bacias Billings e 

Tamanduateí. Surgiu sob um modelo voltado para a gestão de recursos hídricos, tendo 

como um de seus objetivos específicos a preocupação com a destinação dos resíduos 

sólidos da região e outro, mais genérico, voltado para a questão do desenvolvimento 

urbano e econômico (ROLNIK e SOMEKH, 2000). Formado pelos prefeitos das sete 

cidades, tinha como finalidade básica: representar os municípios que o integram (em 

matéria de interesse comum) perante outras entidades, planejar, adotar e executar projetos 

e obras, entre outras ações para melhor infraestrutura da região e promover formas 

articuladas de desenvolvimento regional (LEITE, 2000). Atualmente funciona como um 

“espaço” para discussão, mais ampla, de políticas públicas. Para as cidades “menos 

favorecidas” da região (como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), representa a 

                                                 
38 Blass (2001) ao analisar o processo de “desfusão” da Auto-Latina em 1997, apresenta elementos que 
contribuem para a reflexão sobre a mudança do foco sindical. Entre eles: 1) o desemprego advindo do 
processo de reestruturação produtiva, iniciado em meados da década de 1980 e intensificado no início dos 
anos 1990. O impacto, de tais reestruturações, para o Grande ABC foi significativo. Se no início da década 
de 1970 o percentual de empregados de São Bernardo do Campo no total de empregados nos setores 
automobilístico brasileiro era de 68,3%, no início de 1990 era de 49,0%. 2)  mudança de mentalidade 
sindical dos empregados nas Empresas na região. O medo de perder o emprego, num momento 
desestabilidade econômica, aliado à falta de uma cultura operária de lutas de trabalhadores mais jovens, 
contribuiu para que novas reivindicações fossem emergindo na pauta sindical dos anos 1990. 
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esperança de realização de projetos (áreas de Saúde e Educação, por exemplo), que, 

sozinhas não realizariam (Folha de Ribeirão, 18/01/2013). 

Cabe frisar que um “ponto fraco” do Consórcio Intermunicipal, principalmente em 

seu início, era a falta de uma “formalidade institucional” o que acarretou, por falta de 

compromisso de alguns prefeitos, em seu “esvaziamento” entre os anos de 1993 a 1996. 

Nesse período de menor atuação do Consórcio, criou-se o Fórum da Cidadania do Grande 

ABC, uma associação de movimentos e organizações existentes na região, como 

ambientalistas, sindicalistas, movimentos sociais, empresários, entre outros, e que se 

constitui num interlocutor privilegiado da articulação regional (ROLNIK e SOMECK, 

2000, LÉPORE, KLINK e BRESCIANI, 2006; KLINK, 2009). 

 

O Fórum [da cidadania] originou-se na realidade de uma discussão inicial 
sobre as distorções na representatividade político-institucional da região, 
que culminou com a campanha “Vote no Grande ABC”, em março de 
1994. Em julho de 1994, no lançamento do Manifesto do Grande ABC, o 
Fórum começou a se manifestar como nova instância de 
representatividade da Região. A formalização aconteceu em março 1995 
com a assinatura de 64 entidades da sociedade civil, ultrapassando o 
número de 100, em 1999 (LÉPORE, KLINK e BRESCIANI, 2006, 
p.122). 

 

O anseio principal dos representantes das associações, que participavam do Fórum 

da Cidadania, era que este se transformasse em um polo aglutinador da sociedade civil, 

tanto para que se discutissem (formulando propostas) assuntos importantes para a região, 

como para ser reconhecido, dentro de uma esfera plausível, como “fiscalizador” de ações 

do poder público municipal. No período em que funcionou ativamente, proporcionou 

debates importantes sobre temas como “soluções para o lixo”, ou “a importância do voto 

no Grande ABC”, entre outros. 

Os envolvidos nesse processo gestaram a ideia da criação da Câmara Regional do 

Grande ABC, o que seria um passo a mais para a consolidação da “regionalidade”. Com 

representantes da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, dos sete 

prefeitos, parlamentares da região, movimento sindical, representações dos setores 

econômicos e da coordenação do Fórum da Cidadania, foi montada a comissão para 

elaboração de seu Estatuto. Foi criada e aprovada no dia 12 de março de 1997 (LÉPORE, 

KLINK e BRESCIANI, 2006). “A Câmara Regional tinha, e ainda tem, por finalidade 

formular, apoiar, acompanhar e mensurar ações para o desenvolvimento sustentável do 



60 
 

Grande ABC e, de certa forma, representar um fórum democrático englobando o poder 

público e a sociedade civil” (LÉPORE, KLINK e BRESCIANI, 2006, p.122).  

Entre os eixos estruturantes da Câmara Regional, formulados em meados dos anos 

2000, estão: educação e tecnologia; sustentabilidade das Áreas de Mananciais; 

acessibilidade e infraestrutura; diversificação e fortalecimento das cadeias produtivas; 

ambiente urbano de qualidade; identidade regional e estruturas institucionais e inclusão 

social (ibidem, 2006). Vale destacar que, entre os acordos discutidos na Câmara Regional 

está a criação (em outubro de 1998) da Agência de Desenvolvimento Econômico do 

Grande ABC. Seus principais objetivos são: “estabelecer ações de marketing regional para 

atrair novos investimentos; produzir conhecimento sobre os processos econômicos em 

curso na região; e estimular pequenas e médias empresas” (ROLNIK e SOMEKH, 2000, 

p.88). 

 

Regionalismo: avanços e limites 
 

Ao apresentar as características gerais dos Fóruns Regionais que se desenvolveram 

no Grande ABC, na década de 1990, intentamos destacar o esforço conjunto dos atores 

sociais, presentes na região, em discutir os problemas e procurar soluções. Cabe registrar 

que a tentativa de construir arranjos regionais tem sido há tempos o propósito de diversas 

sociedades. Um exemplo clássico de Conselho Metropolitano foi implementado na 

Inglaterra na década de 1970, abandonado, nos anos 1980, pelo governo Thatcher 

(KLINK, 2009). No Brasil, as Regiões Metropolitanas também se mostraram pouco 

eficientes, essencialmente pela pouca participação da sociedade civil (DANIEL, 1996). 

Para Klink, as experiências, na América Latina, Estados Unidos ou Europa, mostram que 

os arranjos institucionais estão mal preparados para enfrentar os desafios da gestão 

metropolitana (KLINK, 2001 e 2009).  

A despeito disso, nas regiões metropolitanas e nas cidades-região com maior 

densidade populacional e complexidade de cadeias produtivas, se presenciou o surgimento 

de uma agenda estratégica em torno dos temas de cooperação, ação coletiva e mobilização 

produtiva de atores públicos e privados. No Grande ABC – considerando que no Brasil o 

regionalismo é um processo incipiente – as articulações regionais seriam um novo modelo 

de governança metropolitano (KLINK, 2001 e 2009). A Câmara Regional – e demais 

Fóruns Regionais – simbolizaria o embrião de um novo modelo de ação coletiva no Brasil, 
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além de avançar no processo de negociação de conflitos e na busca inovadora no 

planejamento regional para soluções para os problemas que têm em comum (LÉPORE, 

KLINK e BRESCIANI, 2006; CONCEIÇÃO, 2008).39 

Quais seriam, então, os limites do regionalismo e das “articulações regionais”? 

Sobre os fóruns regionais, há duas questões que se destacam. Uma delas é a participação, 

abaixo das expectativas, do Governo Estadual, que acarreta na imposição de limites 

financeiros para concretização de acordos. Outra é a ausência de um respaldo institucional, 

para as instâncias, dentro da federação brasileira, o que ocasiona relativa “informalidade” 

das mesmas (LÉPORE, KLINK e BRESCIANI, 2006). Lima (2008) é enfático no que se 

refere aos limites do modelo regional, no Grande ABC. Afirma que a região tem um 

problema a ser resolvido, para manter seu desenvolvimento, que é a dependência tributária 

no setor automobilístico. Enfatiza que há relativa ilusão a respeito da regionalidade, pois, 

há diferenças estruturais significativas entre as sete cidades. Por outro lado, em sua 

opinião, os esforços dos prefeitos para minimizar os entraves têm sido insuficientes. 

Mas, há um aspecto central na presente discussão. Parte significativa dos debates 

“regionais” (e de acordos firmados) levaram (e levam) em consideração os setores 

produtivos mais desenvolvidos da região. Tendo em conta que, entre as cidades do Grande 

ABC, Rio Grande da Serra é a que possui menos indústrias, estabelecimentos comerciais e 

de serviços, além de um orçamento, proporcional à região, pouco expressivo, se beneficia 

muito pouco dos acordos, que não impactaram, pelo menos diretamente, no município e 

pouco contribuíram para seu “desenvolvimento econômico”.  

 

Fase atual dos Fóruns Regionais 

 

Nessa seção, analisamos de que maneira os fóruns regionais, em sua fase atual, 

contribuem para diminuir as diferenças socioeconômicas entre os municípios. O exame do 

período compreendido entre as duas primeiras décadas de sua atuação no Grande ABC, 

mostrou que os impactos para o município de Rio Grande da Serra podem ser pouco 
                                                 
39 Conforme Lépore, Klink e Bresciani (2006) um conjunto de acordos importantes de fato saiu do papel, 
como por exemplo, 1) a questão dos reservatórios de contenção (piscinões) que contou com participação 
ativa do Governo do Estado, governos locais e empresários na cessão de terrenos para construção dos 
piscinões. 2) coletor tronco e hospital regional que reuniram investimentos dos governos federal e estadual. 
3) A própria Agência de Desenvolvimento Econômico que hoje desempenha importante papel na região 
coordenando projetos de revitalização regional. 4) articulação para a expansão do Pólo Petroquímico do 
Grande ABC que envolveu sindicatos, setor privado, parlamentares e poder público. 
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sentidos. Em Conferência sobre Educação organizada, em outubro/2012, pelo Jornal 

Regional ABCD Maior, e que tinha como pauta os desafios e limites da regionalidade, dois 

aspectos, pertinentes às instâncias regionais, foram apontados. Um deles é a falta de 

prioridade do Governo Estadual em relação a esses espaços. Outro é a falta de autonomia, 

de cada cidade, considerando que é necessário um consenso entre os prefeitos. 

Nesse contexto, qual são as expectativas dos atuais prefeitos da região em relação 

às instâncias? Tendo o Consórcio Intermunicipal (CI) como base, tudo indica que, apesar 

dos limites, são positivas. Em novembro de 2013, em Santo André, e com a presença de 

representantes do Governo Federal, foi realizada a apresentação do Plano Plurianual 

Regional Participativo do CI para o período 2014/2017.40 Na abertura do evento, o atual 

Prefeito de Santo André (Carlos Grana) ressaltou a importância que a integração entre os 

atuais prefeitos do Grande ABC tem produzido. O prefeito de São Bernardo do Campo 

(Luiz Marinho), presidente do CI, enfatizou os esforços realizados no sentido de envolver 

a sociedade civil. Representantes do Governo Federal realçaram a importância dessas 

instâncias para o Grande ABC, região que, em vários momentos históricos, se posicionou 

como vanguarda no que se refere ao desenvolvimento econômico.  

Também os atuais prefeito (Gabriel Maranhão) e presidente da Câmara Municipal 

(Edvaldo Guerra) de Rio Grande da Serra apresentam expectativas positivas no que diz 

respeito ao CI que, segundo eles, tem muito a contribuir para o município. Afirmam que as 

limitações orçamentárias, que é uma realidade do município, podem ser contornadas a 

partir das discussões regionais. Destacam projetos de “mobilidade urbana” que se tem 

discutido no CI e que podem beneficiar Rio Grande da Serra: 

 

(...) com o trabalho que ele [presidente do CI] vem fazendo, consegui 
inserir Rio Grande da Serra no Projeto de Mobilidade. Só para ter uma 
noção, o Projeto (...) é para cidades [que tem população] acima de 700 
mil habitantes, e Rio Grande da Serra com 45 mil habitantes, entrou no 
Projeto (...) graças ao trabalho que o [Luiz]Marinho vem fazendo, 
levando o [Grande] ABC todo como sendo uma grande região, levando, 
realmente, o pedido regionalmente (Prefeito Gabriel Maranhão, 
entrevista realizada em 19/12/2013). 

                                                 
40 Entre os principais desafios para o Consórcio estão: 1) Em infraestrutura urbana, os desafios baseiam-se 
na questão da mobilidade e drenagem urbana. 2) Com relação ao desenvolvimento urbano, destacam-se a 
questão dos resíduos sólidos e a resolução dos problemas com habitação de risco. 3) No que se refere ao 
desenvolvimento econômico, destaca-se o turismo. 4) Com relação à inclusão social, as prioridades são os 
temas da saúde, educação cultura e esporte e lazer (Cf. documento produzido pelo Consórcio Intermunicipal 
com apresentação “Plano Plurianual Regional Participativo do Grande ABC” – 2014/2017). 
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(...) foi através do Consórcio (...) que todos os municípios (...) tiveram 
promessas de investimento. Rio Grande Serra teve uma promessa de 
investimento aí de 40 milhões, se não me engano, por parte do Governo 
Federal, e que é investimento para infraestrutura [em] locomoção do 
pessoal – mobilidade urbana (...). Rio Grande, sem nenhum demérito ao 
nosso município, é o menor município da região, com a menor receita, a 
menor arrecadação, menor orçamento, e está tendo um repasse do 
Governo, maior do que certos municípios que tem um orçamento maior. 
E por que isso acontece? Isso acontece por conta do trabalho do prefeito 
que desenvolveu, e protocolou projetos. E também da união que tem com 
esses sete municípios (Presidente da Câmara, Edvaldo Guerra, entrevista 
realizada em 26/03/2014). 
 
 

 Maranhão destaca a importância da regionalidade e afirma que o CI tem cumprido 

um importante papel. “(...) o Consórcio tem esse fator, realmente, muito importante de 

fazer as discussões em nível regional. Estou feliz que com esse trabalho que está sendo 

feito. A gente conseguiu ter ganhos (...)” (19/12/2013). Entre os principais benefícios que 

a discussão regional poderá propiciar para Rio Grande da Serra está, como afirma o 

prefeito, a implantação, em 2014, de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).  

 

(...) a UPA foi uma discussão regional, porque assim que tive a 
felicidade de me tornar prefeito, levei realmente a solicitação no quesito 
regional falando que nossa UPA aqui vai atender pessoas que moram em 
(...)Paranapiacaba, que moram em Santo André na parte do Parque 
América. Enfim, graças a esse pensamento regional vamos ter esse 
ganho da UPA em nossa cidade (...) (Prefeito Gabriel Maranhão, 
19/12/2013). 

 

A despeito dos limites que as instâncias regionais apresentam, há, por parte de 

lideranças públicas, boa expectativa com respeito aos benefícios que podem trazer para as 

cidades da região.  Essa posição indica esforços no sentido de contribuir para a melhora 

dos equipamentos públicos, inclusive em Rio Grande da Serra. O tempo nos mostrará, 

com maior clareza, o impacto que podem ter para amenizar os problemas sociais 

enfrentados pela população.  

 

Fórum Regional de Economia Solidária  

 

Valendo-nos do assunto da “regionalidade”, abordaremos uma questão importante 

no contexto da pesquisa: o debate acerca da “economia solidária” na região do Grande 

ABC e de que forma Rio Grande da Serra se insere no tema. 
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Em uma região de vocação industrial, baseada no sistema capitalista de produção, 

qual seria o espaço ocupado pelas experiências desse tipo? Esse modelo econômico está 

estruturado em grupos de trabalho que se organizam de forma cooperada, igualitária e 

democrática. Podem ser cooperativas, grupos de produtores e produtoras, clubes de troca, 

etc. Surgiu na Inglaterra (século XIX) como um movimento social de trabalhadores em 

luta contra o capitalismo.41 Na região do Grande ABC, surge no bojo das discussões 

regionais envolvendo o Consórcio Intermunicipal (CI) e a Câmara Regional do Grande 

ABC. Por conta das transformações econômicas ocorridas na região, as prefeituras 

municipais foram elaborando secretarias de Geração de Trabalho e Renda e incubadoras 

públicas de economia solidária (cf. documento/Política Regional de Economia 

Solidária).42 

 

Foi neste cenário que despontou na região [do Grande ABC] o 
Movimento de Economia Solidária, com ações que se iniciaram 
timidamente, em alguns casos, isoladas em um ou outro município. O 
movimento surge sem consciência de si, sem perceber-se como uma 
alternativa ao modo de produção hegemônica. Ao contrário, insere-se 
neste e luta constantemente pela sobrevivência, realizando atividades 
periféricas que atendem apenas os grupos excluídos do mercado formal 
de trabalho (PRES, 2013). 

 

Foram criados fóruns municipais e um fórum regional com o intuito de fomentar 

esse modelo econômico. Em setembro de 2013 foi realizado o Seminário de Economia 

Solidária envolvendo diversos atores regionais. Analisando o documento elaborado pelos 

Grupos de Trabalhos do seminário, constata-se o seguinte: a proposta é desafiadora por 

romper com a lógica (capitalista) instalada na sociedade. Contudo, é necessário ampliar os 

aspectos legais e políticos envolvidos no tema, além de fortalecer o próprio conceito de 

“economia solidária”, este pouco conhecido ou mesmo valorizado. Conforme documento, 

é necessário, 

 

(...) buscar melhor organização e o fortalecimento político dos fóruns, 
desde o local, estadual e nacional, e ainda estimular a criação de novos. 
Isso amplia a identidade do movimento de Economia Solidária e respalda 
os fóruns enquanto instância política. Devemos, para isso, estimular e 

                                                 
41 Conforme cartilha intitulada Outro consumo é possível. O material, confeccionado com o objetivo de 
informar sobre práticas de consumo consciente e solidário, é uma parceria entre a Congregação das Irmãs 
Catequistas Franciscanas, o Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo e a Rede de Formação Cidadã. 
42 Conforme relatório elaborado no Seminário de Economia Solidária realizado em 28/09/2013 na sede do 
Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O título do documento é Política Regional de Economia 
Solidária. Trataremos aqui pela abreviação PRES (2013). 
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valorizar os meios de afirmação da Economia Solidária como movimento 
social contra o capitalismo (PRES, 2013). 

 
As diretrizes estabelecidas no Seminário, organizado pelo Fórum Regional de 

Economia Solidária, estão divididas em eixos de atuação. Reproduzimos um fragmento 

das propostas, divididas por eixos, que constam do documento, anteriormente, 

mencionado: Eixo I – Política de Economia Solidária – Legislação: i) adequação e criação 

de proposições a nível legislativo e executivo aos princípios da economia solidária. 

Incentivar a criação, onde não existe, de legislação (São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e 

Rio Grande da Serra) e dar maior abrangência onde já existe (demais municípios do 

Grande ABC). ii) criar um Centro de Referência Regional sobre a temática, para 

capacitação em políticas públicas. iii) estabelecer uma política regional que ajude no 

funcionamento adequado dos equipamentos existentes. Eixo II – Fomentar a criação de 

Grupo de Trabalho na Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC e no Consórcio 

Intermunicipal do Grande ABC. Eixo III – Articulação do Movimento Economia 

Solidária na Região: i) criação de Secretarias de Trabalho específica para esse setor. ii) 

ampliar articulação entre as ações do poder público e o movimento de Economia Solidária. 

iii) buscar apoio do Estado para os empreendimentos, cuidando para que seja respeitada a 

autonomia dos mesmos. iv) criar frentes de luta para modificar as políticas públicas que 

não estejam em consonância com esse modelo econômico. v) mapeamento do Movimento 

de Economia Solidária. vii) criação de um Observatório de Políticas Públicas de Economia 

Solidária.  

Em Rio Grande da Serra o tema tem relevância pelo capital ambiental que o 

município possui (NORONHA e SCARPIONI, 2013). Por estar em uma Área de Proteção 

de Mananciais, e ter limitações na instalação de indústrias não poluentes – o que impacta 

na geração de emprego e renda –, julgamos que as iniciativas, a partir desse modelo 

econômico, signifiquem possibilidades de capital social para parcela da população.43 

Nesse sentido, a representante de Rio Grande da Serra, no Movimento de Economia 

Solidária do Grande ABC, afirma: 

 

Como se trata de uma cidade com restrições ambientais, ela não pode se 
desenvolver de acordo com os parâmetros tradicionais da região, então 
tem que buscar sua força econômica no meio ambiente e na criatividade, 
e a economia solidária anda de braços dados com a Economia Criativa 

                                                 
43 O conceito de capital social será desenvolvimento do quarto capítulo da Tese. 
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que engloba artesanato, artes em geral, gastronomia e turismo, ou seja, 
se enquadra perfeitamente nas necessidades do município (entrevista 
realizada em 17/03/2014). 

 

Relativo às atividades baseadas nesse modelo econômico, temos conhecimento de 

duas experiências no município. Uma delas é a Associação Fibras da Serra. Em seus 

primórdios, em 2006, a associação trabalhava, somente, com artesanato com fibras de 

bananeira. Atualmente faz parceria com a Associação de Promoção a Favor da Vida 

(Profavi) e vende, em seu espaço físico, parte do artesanato que essa produz.44A 

Associação Fibras da Serra vem participando de Feiras Regionais de Economia Solidária. 

Em Santo André, o evento ocorreu em novembro de 2013. Seu objetivo é promover essa 

prática econômica na região. 

Outra experiência, nesse âmbito, é a Cooperativa do Cambucy. A cooperativa 

produz a partir do cambuci, fruto tradicional na cidade, licores, cachaça, produtos com 

chocolates, entre outros. A matéria-prima é adquirida dos produtores do fruto do cambuci. 

Atualmente a cidade participa da Rota do Cambuci e organiza o Festival do Cambuci 

todos os anos. As duas experiências, mencionadas, se encaixam no conceito de produção 

que não agride o meio ambiente do município.  

 

1.3  A religião no Grande ABC   

 

Vimos até agora que os municípios da região do Grande ABC apresentam, entre si, 

consideráveis diferenças em termos socioeconômicos. Revelam “desigualdades”, não 

pouco importantes, em seus indicadores sociais como renda ou escolaridade, e no conjunto 

de situações que configuram diferentes níveis de vulnerabilidade social. Qual a relação, 

das mencionadas desigualdades, com o pertencimento aos diversos grupos religiosos, e as 

redes ao seu redor, na região? Pode-se estabelecer alguma conexão entre as condições 

socioeconômicas que uma cidade, em determinadas condições, produz, e a escolha 

religiosa de seus habitantes? É possível afirmar que um grupo religioso atende melhor a 

determinadas demandas (religiosas ou não) do que outros?  

Para produzir o debate necessário para responder tais indagações, apresentaremos 

(tabela 6) dados do IBGE (Censo de 2010) relativos ao pertencimento religioso na região 

                                                 
44 Nos terceiro e quarto capítulos trataremos de forma mais detida acerca dessas associações. 
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do Grande ABC. Para que possamos dimensioná-los em um contexto mais amplo, 

alocamos na tabela o percentual, nacional, de cada religião. 
 

Tabela 6 – Distribuição dos grupos religiosos na região do Grande ABC – (%) 
 

MUNICÍPIO Católicos Evangélicos Kardecistas 
Religiões afro-

brasileiras Rel. Orientais 
Brasil 64,60 22,20 2,00 0,30 0,21 
Santo André 59,10 26,24 4,00 0,45 0,52 
São B. do Campo 59,57 24,52 4,45 0,48 0,79 
São Caetano do Sul 66,41 18,30 7,06 0,59 0,67 
Diadema 56,90 28,35 1,88 0,46 0,60 
Mauá 51,59 33,87 1,59 0,39 0,37 
Ribeirão Pires 55,96 28,62 2,98 0,36 0,62 
Rio Grande da Serra 46,05 36,70 1,30 0,23 0,33 
 

 

Embora o pertencimento à religião católica venha diminuindo a cada período – em 

2000 representavam 73,6% da população (CENSO, 2000) –, continua sendo o grupo 

religioso mais representativo do país (64,6%). Contudo, na região do Grande ABC, os 

números referentes ao catolicismo mostram variação de cidade para cidade. Em São 

Caetano do Sul, que apresenta os melhores índices socioeconômicos da região, o menor 

percentual de negros (12, 87%) e também o maior percentual da população na faixa etária 

acima dos 40 anos (47,6%), o catolicismo se apresenta mais representativo (66,41%) do 

que a média nacional.  

É interessante que o percentual de católicos diminui, consideravelmente, à medida 

que nos dirigimos aos municípios menos desenvolvidos, como Diadema, Mauá e Rio 

Grande da Serra. Este último apresenta, particularmente, o menor índice de católicos da 

região (46,05%). Como vimos anteriormente, Rio Grande da Serra exibe, com respeito aos 

demais municípios, os maiores percentuais de jovens (43,1%) e negros (52,14%). Com 

respeito à faixa etária acima dos 40 anos, representa 30,50% da população, o menor da 

região. Nota-se que o catolicismo tem menor penetração nas cidades com maiores 

problemas sociais. 

 Com respeito aos evangélicos, os dados também revelam diferenças que merecem 

reflexão. Cidades como Santo André e São Bernardo do Campo possuem um percentual 

de evangélicos próximo à média nacional. Seguidos por Diadema e Ribeirão Pires, os 

municípios que apresentam os maiores percentuais de evangélicos são Mauá e Rio Grande 

Fonte: IBGE (Censo, 2010). 
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da Serra, este, mais uma vez, se destacando (36,70%). Na outra ponta, São Caetano do Sul 

tem a menor população evangélica (18,30%) da região, média menor, inclusive, do que a 

média nacional. Com exceção de São Caetano do Sul, todas as demais cidades do Grande 

ABC têm percentual de evangélicos acima da média no Brasil. Observa-se que quanto 

mais “frágeis” são os indicadores socioeconômicos, maior é o percentual de pessoas que, 

dentro do município, se declaram “evangélicos”.  

A complexidade do campo religioso se revela, ainda, maior quando são destacados 

os dados do pertencimento religioso pentecostal e comparados ao percentual dos que se 

declaram “sem religião”. Para que melhor possamos visualizar tal situação, na tabela 7, a 

seguir, são apresentados os dados acerca desses dois grupos. 
 

Tabela 7 – Dados do “pentecostalismo” e dos “sem religião” no Grande ABC – (%) 

MUNICIPIO Evangélicos Pentecostais Sem religião 
Santo André 13,57 7,57 
São Bernardo do Campo 12,43 7,51 
São Caetano do Sul 5,45 5,03 
Diadema 14,90 9,71 
Mauá 20,09 10,05 
Ribeirão Pires 15,06 9,30 
Rio Grande da Serra 24,18 14,24 

 
 

Que tipo de associação poderíamos fazer entre a população que se declara 

“pentecostal” e a que se declara “sem religião”?  Em princípio nenhuma. Porém, não é o 

que mostram os números. Observando a tabela, acima, se verifica que, quanto maior é, em 

cada município, o percentual de evangélicos pentecostais, o mesmo ocorre em relação aos 

“sem religião”, e vice-versa. São Caetano do Sul é a cidade em que os pentecostais têm a 

menor representação (5,45%) na região. O mesmo ocorre com os “sem religião” (5,03%). 

Por outro lado, Rio Grande da Serra, local que os evangélicos pentecostais estão mais 

representados (24,18%),45 os “sem religião” também estão mais presentes (14,24%). 

Embora o universo englobado pelos “sem religião” seja amplo e não signifique que 

representem pessoas afastadas de toda e qualquer “religiosidade” – dizem respeito mais 

                                                 
45 O IBGE, ao apresentar os dados sobre os “evangélicos”, o faz, primeiramente, alocando a quantidade total 
e, posteriormente, separando por grupos específicos. Nessa separação, há uma indicação para “evangélicos 
não determinados”. É possível que o grupo contenha pessoas que participem de igrejas pentecostais, 
entretanto, não estão incluídos na tabela 7. 
 

Fonte: IBGE (Censo, 2010). 
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aos que não simpatizam com a religião “institucionalizada” – os números apresentados 

suscitam a necessidade de repensar paradigmas, entre eles, a ideia de que quanto mais 

pobre e sem escolaridade for uma pessoa, mais religiosa ela será. Os dados, ao contrário, 

mostram que as cidades com indicadores sociais menos favoráveis, como Rio Grande da 

Serra, são as que possuem maior número de pessoas que se declaram sem religião. O 

inverso também é verdadeiro. A noção de que quanto melhor a situação econômica, ou 

maior o nível de escolaridade, menos a religião terá importância, “cai por terra” quando 

examinamos, por exemplo, o percentual (5,03%) dos sem religião em São Caetano do Sul. 

Por outro lado, se a condição socioeconômica não é suficiente para que se analise a 

importância da religião na vida das pessoas, talvez possa indicar maior ou menor afinidade 

a determinados grupos religiosos. Isso é o que mostra, por exemplo, o pertencimento ao 

“espiritismo kardecista”. Se São Caetano do Sul é a cidade mais “católica” da região, é, 

com 7,06% da população, a mais kardecista. Percentual, inclusive, muito acima da média 

nacional (2,0%). O kardecismo também mostra percentuais elevados em Santo André 

(4%) e São Bernardo do Campo (4,45%). Está um pouco acima da média em Ribeirão 

Pires (2,98%), e apresenta percentuais diminutos nas demais cidades, tendo em Rio 

Grande da Serra, a menor presença (1,30%).  

No caso das “religiões afro-brasileiras” (candomblé e umbanda), embora em 

proporções percentuais muito menores, seguem, em termos de representação nos 

municípios, a mesma lógica do kardecismo. No caso das religiões orientais, a cidade que 

se destaca é São Bernardo do Campo (0,79%) em oposição a Rio Grande da Serra com 

0,33%. Aliás, em São Bernardo do Campo se destaca também o islamismo. Não que 

apresente um percentual expressivo, mas, com 0,17%, é praticamente o único município 

da região, à exceção de São Caetano do Sul (0,05%), em que o grupo religioso aparece. 

No caso dos grupos religiosos que aparecem com percentuais pouco representativos – o 

que é uma realidade nacional – sofrem com a dificuldade do IBGE em captar a dupla ou 

tripla pertença. Muitos de seus adeptos pertencem, concomitantemente, a outros grupos, 

mas, no momento de responder ao Censo preferem se assumir, por exemplo, como 

“católicos”, mesmo não sendo praticante. 

Indagou-se, acima, que tipo de relação haveria entre a pertença religiosa e a 

situação, em termos de vulnerabilidade social, em que o indivíduo se encontra. Os dados 

apresentados demonstram que não há uma relação direta entre determinadas condições 

sociais e o fato de ser ou não religioso. Entretanto, indicam que pode existir afinidade 
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entre grupos religiosos (seus elementos doutrinários e litúrgicos) com a forma como se 

caracteriza a população de uma cidade.  

Assim, de tudo o que foi dito, é possível dizer que há grupos religiosos que se 

afinam melhor com a população das regiões mais “desenvolvidas”, que no Grande ABC se 

referem a Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e, em certa medida, 

Ribeirão Pires. Aqui se encontram bairros com melhores níveis de renda e escolaridade, e 

população com níveis de vulnerabilidade social mais baixos, ou mesmo pouca incidência 

de vulnerabilidade específica, que atingem jovens e negros. O catolicismo, o kardecismo e 

os evangélicos não pentecostais estão mais presentes nessa região. São grupos religiosos 

com maior centralidade na tradição escrita e com cerimônias litúrgicas com menor 

conteúdo emocional e extático.  

Por outro lado, os evangélicos pentecostais, grupos religiosos marcados por uma 

liturgia emocional (extática) e menos “intelectualizada”, estão mais presentes nas cidades 

(de Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra) em que se encontram situações de maior 

vulnerabilidade social, como também estão mais presentes os jovens e os negros. Não se 

trata aqui de relacionar uma liturgia intelectualizada com maior ou menor capacidade 

intelectual das pessoas de compreenderem a doutrina. Refere-se, tão somente, a exemplo 

do que acontece com os evangélicos pentecostais, de uma menor centralidade no texto 

bíblico, no momento do culto. Para os pentecostais, a Bíblia é explicada através da 

presença do Espírito Santo, cabendo pouco espaço para interpretações “intelectuais”. 

O conjunto de informações apresentadas, que situam e relacionam os municípios 

do Grande ABC num contexto socioeconômico e de pertencimento religioso, nos remete 

ao tema do campo religioso (BOURDIEU, 1987) – que discutiremos mais detidamente no 

quarto capítulo – que nos coloca uma questão: embora haja relativa “autonomia” desse 

campo no sentido de produzir capital religioso, este não está alheio à conjuntura 

(econômica, política e social) à sua volta. Há, na realidade social, uma relação de 

“heteronomia” do campo religioso com outros campos, como o campo econômico ou o 

campo político. As condições a que estão submetidas a população de uma cidade ou região 

podem influenciar no tipo de “bens simbólicos” que procuram. 

Dessa forma, os elementos doutrinários ou litúrgicos, mencionados acima, que 

caracterizam os grupos religiosos, atendem de maneiras diferentes as também 

diversificadas “necessidades” que vão se configurando cotidianamente na vida das pessoas 

(SCHÄFER, 2009). É possível dizer, então, que o campo econômico, ou político, 
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impactam no campo religioso. Isso ocorre na medida em que certas condições de 

vulnerabilidade – social ou geográfica – a que estão expostas um determinado grupo de 

pessoas, contribuem para o tipo de religião que procuram no variado leque de ofertas 

religiosas. 

Os pentecostalismos seriam um exemplo. Pela característica das redes que 

constroem, seja contribuindo na reestruturação social de pessoas em situação de migração 

(CAMARGO, 1973 e 1961) ou mesmo atuando em aspectos, como a questão da Saúde, 

em que o poder público, em muitos casos, não opera, atendem melhor, referente a outros 

grupos religiosos, as necessidades da população que habita as periferias urbanas 

(SCHÄFER, 2009), o que explica porque Rio Grande da Serra tenha um percentual 

expressivo de pessoas adeptas a Igrejas desse campo religioso. 

 

O objetivo desse capítulo foi colocar em relevo a importância, para a região do 

Grande ABC, de estar situada, territorialmente falando, próximo ao município de São 

Paulo. Partimos do pressuposto que a metropolização da capital paulista contribuiu para a 

industrialização e urbanização da região. O desenvolvimento e diversificação dos 

elementos técnicos científicos (tanto na produção como na informação) e de transporte, 

como estradas de ferro, autoestradas ou mesmo o Porto de Santos, foram fundamentais 

para seu crescimento econômico. Contudo, esse não ocorreu de forma equânime, e um 

conjunto de disparidades (em termos de estrutura urbana) demarcam diferenças entre os 

municípios. Até então, mesmo as “articulações regionais” não foram suficientes para 

diminuir, pelo menos de forma sensível, tais desigualdades.  

Atualmente, há grande expectativa por parte de lideranças políticas, o que inclui 

Rio Grande da Serra, acerca dos fóruns regionais, como o Consórcio Intermunicipal, 

naquilo que podem significar em termos de contribuição política e econômica para seus 

municípios. Vale ressaltar que, em termos de regionalidade, abordamos a questão da 

economia solidária que para o município, possuidor de importante capital ambiental, 

configura uma alternativa sustentável de geração de emprego e renda. Por fim, analisamos 

o contexto religioso na região do Grande ABC. Há evidências que as desigualdades 

socioeconômicas marcam diferentes maneiras de vivenciar a pertença religiosa e, cada 

uma das redes religiosas atende, ao seu modo, as diversificadas demandas existentes na 

região do Grande ABC. 
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Capítulo 2 

Produção social do espaço nas periferias urbanas: redes 
religiosas, e migratórias, no município de Rio Grande da Serra. 

 

 

O presente capítulo discute a produção social do espaço urbano. Analisa o leque 

de categorias envolvidas e examina a formação de espaços centrais e periféricos, em geral 

conformados nas grandes cidades brasileiras. A finalidade é decifrar como processos de 

urbanização e industrialização engendram a produção da pobreza nas periferias urbanas. 

Pelo contexto social em que está inserida a pesquisa – o município de Rio Grande da Serra 

–, focamos a análise na cidade de São Paulo e regiões em seu entorno.  

Numa primeira parte, nos servimos da literatura que discute e interpreta a questão 

da formação do espaço no sistema econômico capitalista, o que contribuiu para a 

compreensão do processo de urbanização e industrialização no Brasil, iniciado nas 

primeiras décadas do século XX. O intuito é analisar o tema da urbanização e sua relação 

com a formação de suas periferias.  

Na segunda parte, abordaremos o conceito de periferia tendo como apoio as noções 

de segregação e vulnerabilidade social, visto que contribuem para pensar a “pobreza” 

num sentido mais amplo, não se reduzindo ao problema da falta de renda. Evita-se, assim, 

que caiamos no discurso, muitas vezes simplificado, da “exclusão social”. Para 

caracterizar Rio Grande da Serra como uma região de periferia, interrogamos como este se 

conformou em termos de “espaço territorial”. Para contribuir com a análise, dialogamos 

com os dados de pesquisa de campo realizada no município, que contribuiu para traçar o 

perfil socioeconômico dos respondentes e demarcar as desigualdades existentes. 

Os dados da pesquisa contemplam, também, informações sobre o processo 

migratório. A análise, dessa forma, se preocupa em compreender como a migração 

influenciou, em Rio Grande da Serra, tanto no crescimento demográfico como na 

formação de redes sociais, especialmente as redes formadas no campo religioso. 
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2.1  Produção social do espaço urbano 

 

O sentido de produção social do espaço procura desconstruir a ideia do espaço 

urbano como simples resultado de movimentos “aleatórios” de indivíduos, edificações ou 

meios de produção num mesmo local, como cidades ou regiões. Ao contrário, o 

pressuposto é que o processo de aglomeração de pessoas, indústrias, comércio e serviços – 

e os decorrentes fenômenos de consumo, individual ou coletivo ou, ainda, a formação de 

espaços territoriais centrais e periféricos –, não ocorre em si mesmo, tampouco de forma 

autônoma. É, acima de tudo, componente integrante e basilar na produção do espaço no 

interior dos sistemas econômico e produtivo vigentes. A urbanização se constituiria mais 

propriamente, vista por essa perspectiva, de uma “produção social das formas espaciais” 

(CASTELLS, 1983).  

 

2.1.1  A produção social do espaço no sistema capitalista 

 

A formação de grandes cidades não é um fenômeno recente.  O desenvolvimento 

da urbe fez parte, inclusive, das sociedades antigas. Em período pretérito a cidade 

funcionava, mormente, como centro político-administrativo, e nem sempre lhe coube a 

função de produzir os meios de subsistência. A cidade tal qual a conhecemos hoje é fruto 

de significativas modificações, engendradas no interior das relações sociais e produtivas, 

nos últimos dois ou três séculos. O implemento gradativo, mas, impactante, do processo de 

“modernização tecnológica” – revolução industrial – alterou, de forma sem precedentes, a 

estrutura econômica das sociedades modernas (SANTOS, 1979). A urbanização, na cidade 

contemporânea, é regida pelo sistema de produção capitalista (CASTELLS, 1975; 1983, 

HARVEY, 2009).  

É no capitalismo, no contexto em que o “capital” se diversifica e, ao mesmo 

tempo, produz tensões internas que Castells – especialmente na obra A questão urbana 

(1983) –, analisa como o espaço é produzido. O autor foca sua análise na relação entre os 

indivíduos e o Estado, este como gestor do consumo coletivo de habitação e de serviços 

públicos.46 A cidade, nessa perspectiva, ganha contorno próprio e serve como “reprodutora 

                                                 
46 As principais críticas ao pensamento de Castells residem, essencialmente, na falta de uma análise mais 
profunda acerca das “relações capitalistas”, no interior das cidades (ARANTES, 2009). 
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da força de trabalho”, pois, é nesse espaço que os indivíduos moram, estudam ou 

trabalham. O pensamento de Castells, sobre o processo de urbanização, é elaborado de 

forma a evitar cair no reducionismo da oposição cidade/campo, realizado por alguns dos 

primeiros estudiosos da “questão urbana”. 

Simmel (1987), por exemplo, baseado num pensamento “evolucionista”, estabelece 

uma oposição (no sentido qualitativo) entre a cidade e o campo, formatando uma espécie 

de “cultura urbana”. Seguindo essa trilha, Wirth (1987) – menos afeito à concepção 

“dualista” por compreender que os espaços de campo e cidade se interpenetram – constrói, 

a partir de elementos como aglomeração, densidade e heterogeneidade, a noção de 

“urbanismo” como modo ou estilo de vida. Esses autores traçam um continuum que vai do 

campo à cidade. A crítica, que recai sobre essa teoria, é que ela se baseia na ideia de 

urbanização como um processo ligado, mais precisamente, ao “crescimento demográfico” 

das cidades. 

Castells (1983), distante desse modo de pensar, busca a caracterização das cidades 

modernas que não se apoia nas diferenças, quantitativa e qualitativa, relativas ao campo, 

mas, acima de tudo, na própria estrutura urbana que surge a partir da ideologia capitalista. 

Referindo-se às grandes cidades, afirma: “O que distingue essa nova forma das 

precedentes não é só o seu tamanho (...), mas também a difusão no espaço das atividades, 

das funções e dos grupos, e sua interdependência segundo uma dinâmica social 

amplamente independente da ligação geográfica” (CASTELLS, 1983, p.29). A 

aglomeração, por si só, não define o urbano, que deve ser analisado em relação com o 

desenvolvimento técnico-cientifico e seu impacto nas relações sociais e modificações do 

espaço ao longo de tempo (SANTOS, 1979 e 2012; LIMONAD, 1999). 

Castells (1983) trabalha com ideia de “sistema urbano”, tendo a cidade como polo 

organizador e integrador entre determinados processos. Seriam esses: a produção, 

entendida com força de trabalho, o consumo, especificamente de habitação e serviços, e 

pensado como reprodução da força de trabalho, a troca, como relação entre produção e 

consumo, e a gestão, visto como planejamento urbano. A difusão do transporte urbano 

(ferroviário e rodoviário), portos, sistemas de comunicação, organização de unidades 

produtivas, são exemplos de como a cidade se organiza no sentido de permitir, e otimizar, 

o fluxo de capital. Nesse processo, determinados “lugares” (terrenos, imóveis) se 

beneficiam mais do que outros, o que contribui para a especulação imobiliária. 
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Encontramos em Harvey (2009) uma construção teórica que se coloca em diálogo 

com o pensamento de Castells. Harvey considera a urbanização uma produção do capital. 

“Quando olho para a história, vejo que as cidades foram regidas pelo capital, mais do que 

pelas pessoas” (HARVEY, 2009, p.269). O autor reivindica o direito, de todos nós, em 

construir uma cidade que nos satisfaça. Para tanto será necessária uma luta contra o 

capital. 

O direito à moradia – transformada em um “bem de consumo” pelo capitalismo 

(CASTELLS, 1983) – está submetida aos interesses especulativos da propriedade e da 

terra. “(...) para construir condomínios de luxo e casas exclusivas, os capitalistas têm de 

empurrar os pobres para fora de suas terras – têm de tirar nosso direito à cidade” 

(HARVEY, 2009, p.271). Para Harvey, as crises financeiras, dos últimos trinta anos, 

teriam origem na propriedade urbana. A recente crise, de 2009, dos Estados Unidos seria 

um exemplo disso. 

O que formulam os autores citados acima, acerca da produção do espaço, permitem 

compreender questões como o porquê da concentração de indústrias, comércio e serviços, 

em uma determinada localidade, cuja “centralização” beneficia certas regiões em 

detrimentos de outras. O grau de importância que uma região adquire, ao longo de tempo, 

para a produção e reprodução do capital, determinará maior ou menor fluxo do transporte 

urbano, a fixação, ou não, de equipamentos públicos de qualidade, maior incentivo ao 

deslocamento de pessoas, maior ou menor valorização imobiliária. Então, o espaço se 

transforma em uma “mercadoria” e “se converte numa gama de especulações de ordem 

econômica, ideológica, política, isoladamente ou em conjunto” (SANTOS, 2012, p. 30). 

A contribuição desses autores, que aqui interessa, é a “desnaturalização” da 

ordenação desigual do espaço. Assim, podemos analisar a urbanização no Brasil, mais 

propriamente em São Paulo, compreendendo que os processos de industrialização (ou falta 

dela) e migração (internas e externas) estão fortemente imbricados e relacionados à forma 

como o “espaço urbano” brasileiro se configurou, principalmente, ao longo do século XX. 

 

Urbanização e produção do espaço 

 

 A análise da relação existente entre os processos de urbanização e industrialização 

contribui para que se possa melhor compreender como a introdução dos meios técnicos 
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científicos interferiu, nas grandes cidades, nas relações sociais de produção e trabalho e 

como isso influenciou no deslocamento de pessoas (migração). De forma específica, 

ensejamos discutir como o espaço, no bojo de sua produção, se tornou elemento de 

“segregação”.  

A urbanização no Brasil ocorreu, mais propriamente, nas primeiras décadas do 

século XX e, de forma pouco homogênea, privilegiou determinados lugares em detrimento 

de outros (MARICATO, 2008; SANTOS, 2008). Esse processo acelerado, pouco 

organizado, e fortemente excludente, caracterizou o crescimento das grandes cidades em 

boa parte da América Latina. Ao contrário do que ocorreu na Europa, em que a 

urbanização, impactada pela revolução industrial, ocorreu de forma gradual – permitindo 

que as cidades se adaptassem às transformações decorrentes do implemento de novos 

meios de produção –, na América Latina o avanço tecnológico imprimiu rápido processo 

de urbanização.47 Houve, entre os países industrializados e os ditos subdesenvolvidos, uma 

urbanização desigual (SANTOS, 1982).  

A questão explica a desproporção, no caso dos países de industrialização recente, 

entre o significativo crescimento demográfico, e a capacidade de fixação dos 

equipamentos públicos necessários para atender adequadamente o referido crescimento.48 

Registre-se que a aglomeração em determinadas cidades, explicada em parte pelo processo 

migratório, se deu atendendo às necessidades de produção e reprodução do capital – por 

exemplo, mão de obra para indústrias e construção civil. O resultado foi a alta 

concentração de pessoas nas grandes cidades, com níveis desiguais de renda e atendimento 

do poder público (SANTOS, 2009; KOWARIC, 1993 e 2009).  

O modelo brasileiro de urbanização – comparado ao europeu – foi tardio e 

acelerado. No limiar do século XX, pouco mais de 10% da população habitava as grandes 

cidades.49 Em 1940, a população urbana já representava 31,24% da população brasileira e 

39% da Região Sudeste (SANTOS, 2008). No que diz respeito à formação das cidades, 

                                                 
47 Esse fenômeno deve ser visto considerando diferenças, entre países, no interior do que chamamos de 
América Latina. Há países, ainda, pouco industrializados e com diminuta taxa de urbanização quando 
estabelecem-se comparações (Cf. BÁRCENA, 2001 - dados do CEPAL/Divisão de População). 
48 Santos (1982) explica que além de um período mais longo, e gradual, para o processo de urbanização, as 
cidades na Europa, viram-se, entre os séculos XVII e XIX, acometidas por surtos de doenças, gerando 
enorme mortalidade (infantil e adulta), o que, paradoxalmente, contribui para menor aglomeração de 
pessoas. A urbanização na AL se deu num momento em que avanços científicos, especialmente na medicina, 
contribuíram para a diminuição da mortalidade colaborando assim para aumento da densidade demográfica. 
49 Em 1872, apenas três capitais brasileiras contavam com mais de 100 mil habitantes: Rio de Janeiro 
(274.972), Salvador (129.109) e Recife (116.671). Em 1890, além dessas, apenas outras três passavam dos 
50 mil moradores: São Paulo, Porto Alegre e Belém (SANTOS, 2008).  
 



77 
 

estas se constituíram com portes diferentes (SANTOS e SILVEIRA, 2006). Inicialmente, 

houve um aumento do número dos núcleos com mais de 20 mil habitantes, nomeado pelos 

autores de urbanização aglomerada. Posteriormente, ocorreria a urbanização concentrada 

que experimenta a multiplicação de cidades de tamanho intermediário, para, logo em 

seguida, alcançarmos o estágio de metropolização. Isso levaria ao aumento das cidades 

médias e milionárias (SANTOS e SILVEIRA, 2006).50 O crescimento das cidades 

fomentou um mercado importante de bens e serviços, de novas técnicas produtivas, 

ampliação das redes de transporte e comunicação, constituindo, de forma geral, espaços de 

maior “aglomeração” (SINGER, 2002; SANTOS e SILVEIRA, 2006).  

A industrialização também se desenvolveu nas primeiras décadas do século XX.51 

Até 1930 se mostrou sem grande magnitude, e, fortemente ligada à indústria do café – sua 

produção e circulação – principalmente em São Paulo. Pode-se dizer que industrialização, 

no Brasil, não começou como “grande indústria”, e os principais grupos econômicos 

surgiram (último quarto do século XIX) para substituir a produção artesanal e doméstica e 

apenas com o tempo se tornaram “grandes” (MARTINS, 1981). Para Furtado (1980), 

Santos e Silveira (2006), a industrialização, nas primeiras décadas do século XX, ocorreu 

de forma “não intencional”. Somente a partir de 1945/1950, ocasião em que a metrópole 

industrial passaria abrigar todos os tipos de fabricação, vigoraria a industrialização 

“intencional”.52 

Como observado, anteriormente, não é apenas a concentração de pessoas que 

caracteriza o processo de urbanização. Os grandes centros urbanos se distinguem, 

igualmente, pela concentração de indústrias, comércio e serviços (públicos e privados). 

Santos (2008), ao discutir a urbanização brasileira, se refere às transformações nas cidades 

(centros urbanos) a partir do desenvolvimento dos meios técnico-científicos, distanciando-

se dos meios naturais. Esses, que atualmente são também “informacionais”, dividem áreas 

regidas pelo automatismo, próprios à modernidade tecnicista, e áreas onde sua presença é 

exígua (ibidem). 
                                                 
50 Dados sobre o crescimento das cidades brasileiras ver Santos e Silveira (2006, especialmente o cap. 09.). 
51 Considerando “urbanização” e “industrialização”, nas sociedades modernas, como fenômenos imbricados, 
é possível pensar que um conjunto de fatores contribuiu para que, no Brasil, ocorressem somente mais para o 
final do século XIX. Entre eles: a não permissão, por parte da Metrópole, que suas colônias se 
industrializassem. Problemas com recursos energéticos (o Brasil não tinha “carvão”) e o favorecimento a 
determinados grupos, entre eles, os latifundiários (BASTIDE, 1978).  
 

52 Esse período marca a chegada das indústrias automobilísticas na Região do Grande ABC (KLINK, 2001; 
GARCIA, 2007). Ressalte-se que já havia, em período anterior, indústrias na região concentradas 
principalmente, no ramo têxtil (FRENCH, 1995). 
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Nas áreas em que a tecnologia, científica e informacional, se desenvolveu (entre o 

final do século XIX, e ao do longo século XX) houve, em alguma medida, o crescimento 

das cidades, e, em perspectiva dialética, maior concentração industrial. Isso porque, 

invariavelmente, as indústrias optam por se “concentrar” em regiões que, de alguma 

forma, tenham ao seu redor os insumos de que precisa para redução de custos e maior 

produtividade. Não trataremos da complexidade que envolve o tema dos diferentes níveis 

de industrialização brasileira, mas, tal reflexão tem grande relação com a produção e 

distribuição desigual da riqueza, consequentemente com a produção da pobreza urbana 

(Santos, 2009). 

Baseamos-nos, para tal afirmação, na ideia, proposta por Santos, de que as 

transformações tecnológicas levaram à formação de dois “circuitos econômicos” – visto 

aqui como fluxos internos entre dois subsistemas de uma estrutura urbana global 

(SANTOS, 1977, 1979 e 2009). O autor sugere um “circuito superior” e um “circuito 

inferior” da economia. Parte do princípio de que a cidade do ponto de vista da estrutura 

econômica – com os processos de “modernização” e “aumento do consumo” – não deve 

ser vista como um todo homogêneo. De maneira simplificada, digamos que o circuito 

superior seja formado, por exemplo, por grandes indústrias e redes de supermercados, cuja 

produção somente pequena parcela da sociedade tem acesso. O circuito inferior da 

economia, destinado a produzir para as massas, é formado pela pequena indústria e 

comércio e muitas vezes pelo setor informal. 

 

Um dos dois circuitos [o superior] é o resultado direto da modernização 
tecnológica. Consiste nas atividades criadas em função dos progressos 
tecnológicos e das pessoas que se beneficiam deles. O outro [o inferior] é 
igualmente um resultado da mesma modernização, mas um resultado 
indireto, que se dirige aos indivíduos que só se beneficiam parcialmente 
ou não se beneficiam dos progressos técnicos recentes e das atividades a 
eles ligadas (SANTOS, 1979, p.29). 
 

 

A existência, como premissa, dos dois circuitos da economia nos impele a pensar a 

“pobreza urbana” como uma questão complexa. Não é possível explicá-la, tão somente, 

pela falta de esforço, ou iniciativa pessoal, dos indivíduos agravada pela falta de educação 

ou qualificação. Tampouco é adequado entendê-la como decorrente da falta de emprego, 

habitação, ou equipamentos públicos, gerada simplesmente pela “pressão demográfica” 

fruto do processo migratório (SANTOS, 2009). O processo parcial, e precário, de inclusão 
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(MARTINS, 2012)53 a que as pessoas são submetidas é fruto, justamente, das relações 

sociais produzidas no interior do sistema, e subsistemas, econômico. A pobreza é 

“socialmente produzida”, tanto quanto o espaço. 

A ideia de produção do espaço está imbricada, no processo de análise de periferias 

urbanas, com conceitos que explicam os problemas enfrentados por sua população, como 

segregação e vulnerabilidade social. Antes, porém, de iniciarmos o exame desses 

conceitos, faremos breve exposição sobre a formação do “espaço territorial” de Rio 

Grande da Serra. O intuito é colocar em relevo elementos que contribuíram para sua 

caracterização como periferia urbana. 

 

2.1.2  Rio Grande da Serra: considerações sobre o espaço territorial 

 

Nossa intenção, no momento, é examinar como se formou o espaço territorial de 

Rio Grande da Serra a partir do processo de emancipação, na década de 1960. Isso nos 

ajuda a compreender melhor o que já foi exposto no primeiro capítulo, em que tratamos de 

suas desigualdades socioeconômicas em relação aos demais municípios do Grande ABC.  

A região em que, atualmente, se encontra Rio Grande da Serra é parte do caminho, 

no século XIX, que interligava Santos à Mogi das Cruzes.54 O “caminho de zanzalá”, 

como era chamado, foi reaberto em 1837 e servia aos tropeiros que transportavam, através 

de mulas, carregamento entre as diversas regiões (SAAR, s/d; SANTOS, s/d). Com sua 

reabertura – pois havia sido fechado em 1722 devido ao tráfico de ouro em Cuiabá – se 

formou um povoado, ao redor da Capela de Santa Cruz e, em seu entorno, o início de um 

pequeno comércio (SAAR, s/d; SERRANO, 2007). 

Com a expansão da indústria cafeeira, nos anos 1850, tem origem o projeto da 

“estrada de ferro”. Em 1865, a São Paulo Railway Co., principiou seu funcionamento, 

ainda parcial, o que, por um lado, colocou em decadência, devido a velocidade do 

transporte, a atividade dos tropeiros.55 Por outro lado, estimulou a formação de pequenas 

                                                 
53 Martins (2012) entende que a ideia de “exclusão”, por si só, não explica adequadamente o problema da 
pobreza urbana. Isso porque as pessoas não estão totalmente excluídas das relações sociais, pois estão, por 
exemplo, sujeitas às normas jurídicas. Nesse sentido, prefere a ideia de inclusão precária.  
54 Na época a região chamava-se Geribatiba, nome indígena que significa “Sítio dos Palmares”. 
55 Isso não ocorreu de forma imediata. O custo do frete dos tropeiros era significativamente menor do que o 
transporte ferroviário, o que fez com que muitos fazendeiros usassem o serviço das “tropas” ainda por muito 
tempo (SAAR, s/d). 
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indústrias. Um exemplo é a indústria madeireira.56 Inicialmente, foram erguidas as 

serrarias que serviram para a construção de móveis. Posteriormente, com a migração 

italiana, tem início a exploração do carvão. O carvão produzido era enviado à Cia das 

Docas, em Santos, suprindo o Porto de Santos com as torras de madeira. Com o 

crescimento do povoado foram erigidas, a partir de 1888, as olarias. Essas produziam 

tijolo queimado através do enchimento de fornos e a utilização de mulas que misturavam o 

barro com pipas. Na época era usada mão de obra infantil (SAAR, s/d). 

 A estrada de ferro teve grande impacto para a região. Ao mesmo tempo em que 

colaborou com o desenvolvimento de novos processos produtivos (serrarias e olarias) e a 

ampliação do comércio (empórios e pousadas), é razão da decadência de outros, por 

exemplo, o trabalho dos “tropeiros” e o caminho que trilhavam. Leve-se, em conta, que a 

povoação em torno do trajeto dependia da vitalidade econômica dos tropeiros.  

A estrada de ferro chegou à região (de Rio Grande da Serra) no final de 1864, se 

caracterizando por uma estação intermediária.57 A ferrovia, nesse contexto, desarticula a 

importância do “caminho de zanzalá”, até então relevante pela atividade econômica dos 

tropeiros. O fluxo do capital começa, a partir desse momento, a seguir o percurso da 

estrada de ferro.  

 

Rio Grande da Serra: emancipação e desenvolvimento econômico 
 

No início do século XX, toda a região do Grande ABC – distribuída por distritos – 

fazia parte da Freguesia de São Bernardo do Campo. Parte de Rio Grande da Serra estava 

ligada ao distrito de Paranapiacaba, parte ao distrito de Ribeirão Pires. O número de 

residências não era expressivo. Em 1899, segundo “plantas topográficas”, havia em Rio 

Grande da Serra cerca de quinze habitações. Em 1.914 havia pouco mais de trinta (SAAR, 

s/d). Quando Ribeirão Pires se emancipou de Santo André, em 1953, Rio Grande da Serra 

passou a pertencer integralmente a ele, passando a se chamar Icatuaçu. 

Havia ainda, nesse período, significativa importância da ferrovia, em termos de 

atividade econômica, para a região. No final do século XIX suas atividades contribuíram 

para o surgimento de pequenas indústrias. Contudo, outros exemplos podem ser 
                                                 
56 Com o aumento da extração de madeira muitos escravos passariam a trabalhar na ferrovia (SANTOS, s/d). 
57 A ferrovia percorria as seguintes cidades: Santos, Cubatão, Raiz da Serra, Alto da Serra (Paranapiacaba), 
Rio Grande da Serra (Geribatiba), São Bernardo do Campo, Santo André, Brás, São Paulo, Água Branca, 
Perus, Belém (atual Francisco Morato) e Jundiaí. 
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registrados em período posterior. As atividades de José Dotta é um deles. Italiano, chegou 

em Rio Grande da Serra em 1918 e logo identificou, na localidade, jazidas de grafite. A 

fundição e produção (diversos insumos) da matéria-prima eram consumidas pela São 

Paulo Railway Co. (SAAR, s/d). Outras pequenas indústrias, não necessariamente ligadas 

à ferrovia, foram instaladas na região, como a fábrica de “copinhos de sorvete” (de 

Martins & Cia) e a fábrica de “esteiras” (de Amaro Vieira Machado).  

Com o aceleramento da industrialização, na década de 1950, em cidades como 

Santo André e São Bernardo do Campo, ocorre a busca por terrenos baratos em 

localidades mais afastadas do “centro industrial” que se formou. A região onde está Rio 

Grande da Serra foi uma delas. Iniciou-se assim, um intensificado processo de loteamento 

na localidade,58 que ocorreu principalmente do período de 1956 até 1970. A promulgação 

de legislação ambiental em 1976 – relativa à sua condição de área de mananciais – criou 

dificuldades para novos loteamentos. Isso não impediu um importante crescimento 

populacional. Em 1960 havia 3.955 habitantes na região, em 1970 já havia 8.397 (SAAR, 

s/d). 

A emancipação do bairro de Icatuaçu, para a categoria de município (Rio Grande 

da Serra), irrompe em 1963, com um plebiscito. Finaliza-se em 1964. No período em que 

ocorreu a autonomia político-administrativa houve o crescimento populacional o que 

motivou um maior desenvolvimento econômico. No ano de 1963 se instalariam, na cidade, 

as Fábrica Rebizzi (beneficiamento de papel) e Fábrica de adubos e fertilizantes Miguel 

Adri. Em 1970 foi aprovada, através de projeto municipal, subvenção fiscal às indústrias 

que viessem a se instalar na cidade. Nesse período se instalaram a empresa Polloni S/A e 

Equipamentos Industriais Jean Lieutaud S/A.59  

Sobre o processo de industrialização no município, há uma questão a ser destacada, 

que diz respeito à disputa judicial envolvendo a Empresa Solvey do Brasil – antiga 

Eletrocloro S/A e o município de Santo André. A empresa foi instalada no Brasil, em 

1941, numa região de divisa entre Rio Grande da Serra – na época um distrito de Ribeirão 

Pires – que fazia divisa com Santo André. Quando ocorreu a emancipação de Rio Grande 

da Serra, ocorreram demarcações, e a Empresa foi incluída em seu território. Contudo, o 

município andreense interpôs mandato judicial, por entender que a Empresa estava em sua 

                                                 
58 Nesse período, a localidade ainda é considerada “zonal rural”. Somente após o processo de emancipação é 
que se converterá em “zona urbana” (SAAR, s/d). 
 

59 O conjunto de indústrias citadas não existe mais na cidade. 
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jurisdição. Ao final do processo, Santo André saiu vitoriosa. O que dever ser ressaltado, é 

que havia grande expectativa, por parte daqueles que eram favoráveis a emancipação, de 

que a Solvey do Brasil contribuísse de forma significativa, com impostos, para a peça 

orçamentária. A derrota judicial custou caro ao recém criado município. 

Cabe registrar que a legislação ambiental não impactou somente na questão 

demográfico/habitacional. Também proibiu a instalação de indústrias poluentes na cidade, 

o que restringiu seu desenvolvimento econômico. Há uma compensação, disso, quando se 

analisa a importância do capital ambiental que há na cidade, e que, de alguma forma, foi 

preservado pela ausência de indústrias. Como a questão “ambiental” é um assunto que 

tem, por si só, enorme complexidade, não iremos analisá-lo detidamente aqui. Digamos, 

porém, que houve poucas iniciativas, por parte do poder público, em construir alternativas 

que a legislação impôs como limite. 

Nas décadas seguintes, e até o final dos anos 1990, Rio Grande da Serra alterou 

pouco as situações que a levaram à condição de “cidade-dormitório”. Poucas indústrias se 

instalaram no período. As principais são: Dura Automotive Systems do Brasil Ltda. e 

Comércio e Indústrias de Massas Alimentícias Massa Leve. O comércio e a prestação de 

serviços foram, aos poucos, se expandindo e se diversificando, mas não o suficiente para 

atingir o nível pretendido de geração de empregos que atendesse à população interna.  

Que análise é possível fazer do processo de urbanização em Rio Grande da Serra? 

A relativa importância que a região – Geribatiba – tinha no final de século XIX, momento 

em que servia de passavam, aos tropeiros, da cidade de Santos para outras localidades, 

como Mogi-da-Cruzes e São Paulo, deixou de existir, nos anos 1900, pela instalação da 

“estrada de ferro”. Com o tempo, a ferrovia deslocou o protagonismo, por menor que 

fosse, dessa região para outras localidades. No caso do Grande ABC, a “centralidade” 

espacial foi se estabelecendo na região de Santo André – o que incluía São Caetano do Sul 

pela posição territorial – e, posteriormente, na década de 1950, São Bernardo do Campo, 

principalmente por sua proximidade com o Porto de Santos.  

Na nova composição, em termos de importância e forma como se dá o fluxo de 

capital, Rio Grande da Serra se torna uma região afastada do “centro” industrial e 

comercial constituído no Grande ABC. Com a impossibilidade de instalação de novas 

indústrias, e a falta de investimento do poder público – não só municipal, mas em todos os 

níveis –, há relativo isolamento da cidade colocando-a numa situação periférica em relação 

aos demais municípios da região. Para que se possa compreender melhor a “posição” do 
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município na conjuntura regional, analisamos, no próximo tópico, o conceito de periferia 

urbana. 

 

2.2  Periferias urbanas: os conceitos de segregação e vulnerabilidade social 

 

Definir a periferia urbana não é, propriamente, tarefa fácil. Trata-se de explicar um 

aspecto da “produção social do espaço” no interior de um fenômeno social complexo, que 

é a urbanização no âmbito do capitalismo industrializado. Parte-se do princípio que as 

cidades, na modernidade, se constituíram produzindo desigualdades sociais e espaciais, 

seja no campo econômico, seja no campo político (BARRERA, 2010). A periferia urbana 

é resultado da dinâmica social que, em suas interações, produz riqueza e pobreza 

(SANTOS, 2009). 

O próprio termo “periferia” é, em certo ponto, polêmico pela ambiguidade que 

suscita. Assim, não deve ser entendido, simplesmente, pelo enfoque geométrico. 

Considere-se que, atualmente, pessoas com alto poder aquisitivo, ou mesmo centros 

comerciais e financeiros, também ocupam “espaços” afastados dos centros urbanos.60 

Sendo assim, devemos analisá-lo, acima de tudo, pelos aspectos sociais envolvidos. A 

atribuição de espaço “periférico”, como lugar empírico, refere-se à posição ordenadamente 

inferior do espaço social que ocupa, quando se observa a “centralidade” na produção e 

reprodução de bens materiais e simbólicos (ALMEIDA, D’ANDREA e DE LUCCA, 

2008). 

Uma questão, a ser destacada, é a heterogeneidade da periferia. O que parece um 

todo homogêneo carrega, em si, importantes especificidades, o que implica em pensarmos, 

mais precisamente, em “periferias urbanas” (MARQUES, 2005a; TORRES, 2005a). Deve-

se pensar em aspectos gerais, por exemplo, a caracterização da periferia em São Paulo ou 

no Rio de Janeiro – entre outros centros urbanos –, como as diferenças entre as periferias 

locais dentro dessas grandes cidades. Cada local possui seus próprios desafios e à sua 

maneira constroem mecanismos para enfrentá-los. Problemas com infraestrutura, ou total 

ausência dela, questões de desemprego juvenil ou gravidez na adolescência, entre tantos 

outros, variam de forma e intensidade, de local para local.  

                                                 
60 Essa não é uma realidade, exclusivamente brasileira. Pesquisas em cidades europeias apontam para 
processos similares (AUGÉ, 2010). 
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Um exemplo é a forma como as periferias, de São Paulo e Rio de Janeiro, se 

constituem em termos de sociabilidade. No que diz respeito ao poder local o Rio de 

Janeiro, sobretudo suas favelas, se organizam sob o espectro de “uma ordem violenta”, 

tendo o tráfico como elemento principal na mediação entre moradores e “normas de 

convivência”.61 Há, nesse caso, pouco controle do Estado (MACHADO DA SILVA, 

2008). Há, igualmente, violência nas periferias de São Paulo, mas se constituindo de outra 

forma, e a partir de outros mecanismos de sociabilidade. A favela de Paraisópolis é um 

exemplo. Ali o poder local se constituiu a partir de uma rede de parentes e migrantes 

conterrâneos que, sob a liderança de um justiceiro – o que também pressupõe códigos 

específicos de convivência –, mantinha a favela distante da ação de traficantes ou grupos 

criminosos (ALMEIDA, D’ANDREA e DE LUCCA, 2008). 

Como caracterizar a periferia urbana sem simplificações ou reducionismos? Como 

dito anteriormente, é imperioso evitar o equívoco, não raramente cometido, de atribuir 

adjetivações que levem a pensá-las como espaços sociais “homogêneos”. No entanto, é 

possível reunir particularidades que permitem, sem cair em determinismos, qualificar uma 

região como sendo “periférica”.  

A primeira delas seria a pobreza, vista como “destituição dos meios de 

sobrevivência física e a insuficiência de renda e de trabalho” (BARRERA, 2010, p.56). É 

necessário o cuidado de não reduzirmos a pobreza à falta de trabalho ou renda, mas, esse é 

um aspecto presente nas periferias urbanas. O problema é agravado, por questões como a 

falta de uma política adequada de educação, em geral, deficitária na periferia, ou pela 

distância que os moradores estão dos “centros” industriais e comerciais, onde estão a 

maior parte dos empregos – o que remete ao problema da segregação social. Junte-se a 

isso o “estigma” – de quem mora numa região distante e violenta – à que a população, 

pelo local em que vive, se torna refém (WACQUANT, s/d). 

Outro ponto a ser considerado é a ausência, ou deficiência, de infraestrutura 

urbana, que diz respeito à inoperância de políticas sociais (KOWARICK, 1993; 

BARRERA, 2010). A atuação do poder público foi, historicamente, menor nas regiões de 

periferia do que nas regiões centrais.62 Não somente no que se refere à fixação de rede de 

                                                 
61  É possível que implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nas favelas do Rio de Janeiro, 
interfiram em alguma medida, na relação entre o tráfico e os moradores. Porém, não será possível, por sua 
“especificidade” e “atualidade”, aprofundar o assunto aqui. 
62 Observa-se, aqui, uma situação complexa. Há uma divisão, no âmbito da periferia, entre as que se 
formaram “dentro” ou “fora” do marco jurídico municipal. As favelas, em sua grande maioria, se constituem 
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água, esgoto ou iluminação, mas, também, relativo a boas escolas, redes de saúde e 

transporte. Pouco se preocupou com questões de habitação popular. Esse conjunto de 

situações, associado à falta de emprego, renda e escolaridade, aprofundou a situação de 

vulnerabilidade social a que está exposta essa população.  

Uma questão, de grande relevância, cuja abordagem é indispensável, é a violência 

(BARRERA, 2010). Constrói-se – de forma mais contundente sobre as favelas – com 

especial ajuda dos meios de comunicação, a ideia de que a periferia é um local que reúne 

os mais diversos tipos de “marginais”. Lá morariam bandidos, trombadinhas, traficantes, 

desocupados, etc. No mínimo estão, por lá, as pessoas que não gostam de estudar ou 

trabalhar.  

O imaginário formado sobre a periferia exacerbou a ideia de que é de lá que emana 

boa parte da criminalidade a que estamos sujeitos. Há, dessa forma, considerável 

generalização sobre a violência que abarca o conjunto de moradores. Tal forma de pensar 

esconde o quanto a população, que mora na periferia, é também vítima da violência. Não 

somente pelos problemas sociais, e geográficos – os deslizamentos de terra, por exemplo – 

que enfrentam, mas, porque estão “ao meio fio” entre os bandidos e a polícia. Mais uma 

vez emerge o problema do “estigma”. Discorrendo sobre a questão na Cidade Tiradentes, 

periferia de São Paulo, Almeida, D’Andrea e De Lucca afirmam: “Não se pretende (...) 

negar um contexto de situação de violência, mas indicar a desproporção criada pelo 

estigma do lugar e o que [realmente] ocorre nele” (2008, p.121). 

É necessário, ao se analisar a periferia, contemplá-la por outra perspectiva. A 

despeito da precariedade ou violência, é, acima de tudo, um “lugar” em que pessoas 

moram, trabalham, estudam, se divertem ou vivem a experiência do sagrado (BARRERA, 

2012). Enfim, constroem seu cotidiano – com aquilo que possuem – tecendo elementos 

culturais a partir de sua própria visão de mundo, o que, evidentemente, engendra 

significados próprios.63 É, nesse contexto, que as religiões tomam importância. As redes 

religiosas participam desse universo particular, que é a periferia, e constituem espaços 
                                                                                                                                                   
a partir de “ocupações” em áreas (terrenos) não utilizadas, sejam elas públicas ou privadas. Quando não 
ocorrem as “reintegrações de posse”, as famílias vão permanecendo e, aos poucos, fixando alguma estrutura. 
Mas esses locais sobrevivem, por um período de tempo, na “ilegalidade”, até que o poder público reconheça 
como local de habitação e opere algum tipo de “urbanização” (KOWARICK, 1993 e 2009). 
 

63 Na página da internet do grupo “Periferia em Movimento” – coletivo de comunicação formado por 
jornalistas nascidos em regiões de periferia – encontramos “um canal de formação de público, difusão e 
apoio das ações sociais, culturais, políticas e econômicas que nascem, crescem e se desenvolvem nas bordas 
das grandes cidades, especialmente em São Paulo” (cf. http://periferiaemmovimento.wordpress.com/ - 
acesso em 21/12/2014) 

http://periferiaemmovimento.wordpress.com/
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privilegiados de construção de sentido.  

A reflexão sobre a produção social do espaço permitiu que caminhássemos, até o 

momento, no sentido de compreender porque determinadas regiões se tornaram “centrais”, 

concentrando elevado desenvolvimento econômico e social – mormente assistidas por 

políticas públicas (educação, transporte público, etc.) – se contrapondo às regiões de 

“periferia” que, por sua vez, são caracterizadas pela precariedade, ou mesmo ausência, 

desses elementos (KOWARICK, 1993 e 2009; KOWARIK e BRANT, 1976; 

MARICATO, 2003b e 2008; SANTOS, 2009; BARRERA, 2010, 2012, entre outros).  

Entre as questões, oportunas, a serem debatidas no presente texto e que possuem 

relação com a produção “desigual” do espaço, está a noção de “segregação”, entendida 

aqui como isolamento, ou mais especificamente, o afastamento de um grupo social em 

relação a outro (CALDEIRA, 2000; MARQUES, 2005a; TORRES, 2005a). Em princípio, 

isso nos faz pensar que mesmo as classes mais abastadas podem se isolar se fechando em 

seus “enclaves fortificados”. Porém, o que nos interessa é observar as razões pelas quais a 

segregação pode dificultar o acesso de um conjunto de pessoas, pelo lugar em que moram, 

às oportunidades de emprego, educação, ou equipamentos públicos de qualidade, 

empurrando-as a uma situação de vulnerabilidade social (KOWARICK, 1993; 

MARQUES et al., 2004; MARQUES, 2005a; TORRES, 2005a).  

O lugar em que se vive pode, efetivamente, se transformar em um espaço de 

segregação? Por que o isolamento, em determinadas situações, contribui para o 

acirramento da pobreza, ou, mais especificamente às situações de vulnerabilidade social? 

Um conjunto de autores tem se debruçado no sentido de compreender a forma como o 

espaço, ao ser produzido, engendra modelos de segregação. Ateremos-nos, para tal 

reflexão, naqueles que discutem a questão no contexto da periferia paulistana. 

Caldeira (2000), analisando a urbanização em São Paulo, sugere que determinados 

“padrões” de segregação teriam mobilizado o espaço ao longo do tempo. Nas primeiras 

décadas do século XX, até 1940, a cidade abrigaria, num mesmo espaço territorial, os 

bairros “ricos”, reservados à elite paulistana, e bairros “pobres”, destinados aos operários. 

Diga-se, de passagem, que a elite brasileira, traçou, em todos os períodos da história social 

do país, estratégias para controlar o espaço a partir de seus interesses econômicos e 

imobiliários (CALDEIRA e HOLSTON, 2004). Caldeira define esse período, do espaço 

social paulistano, como cidade concentrada.  
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Não obstante, tal proximidade jamais significou integração entre as classes sociais. 

A população dos bairros pobres vivia em habitações em péssimas condições. 

Considerando que havia poucas habitações destinadas aos operários, e o aluguel no 

período não era compatível com a remuneração do trabalhador autônomo, a forma de 

“morar”, que restava àqueles que estavam precariamente incluídos na sociedade, eram os 

cortiços (KOWARICK, 2009).  

 

No final de século XIX, imigrantes de várias origens, a depreciada mão 
de obra nacional e, sobretudo, negros e mulatos – libertos e ex-cativos – 
que não encontraram labuta nos cafezais amontoavam-se com mais 
frequência nos virulentos e promíscuos porões dos cortiços de São Paulo 
(KOWARICK, 2009, p.112). 

 

Em muitos casos as habitações eram construídas no modelo de cortiço, para abrigar 

um número grande de pessoas. As construções, muitas vezes sem nenhuma ventilação, 

eram precárias. A falta de manutenção, com o tempo, gerava muita umidade e os 

problemas sanitários, que levavam a derrubada dessas habitações, eram justificadas pela 

“higienização”. A remoção, da população pobre, dos núcleos centrais contribuía ainda 

mais para seu isolamento (SAMPAIO e PEREIRA, 2003; KOWARICK, 2009). 

O período, compreendido entre 1940 e 1980, marca um momento em que a cidade 

se torna dispersa (CALDEIRA, 2000). Um conjunto de fatores, entre os quais a 

valorização imobiliária, impedindo que parte da população pudesse se manter nos bairros 

mais próximos ao centro, forçou o deslocamento de pessoas para regiões afastadas, 

contribuindo para o recrudescimento das favelas e periferias. Esse período coincide com o 

surgimento de grandes indústrias e pelo processo migratório atraído por elas. As cidades 

se tornaram os “centros industriais”. Parte dos migrantes, que se deslocou para melhorar 

de vida (DURHAN, 1973), sem poder pagar aluguel ou comprar a casa própria,64 foi 

habitar as periferias – muitas vezes em loteamentos ilegais –, caracterizadas pela 

autoconstrução e por serem regiões destituídas de infraestrutura urbana.  

A partir dos anos 1980 um novo padrão de segregação estaria se desenvolvendo. O 

espaço, aos poucos, foi tomando novos contornos. Há uma diminuição do fluxo migratório 

para a região Sudeste, embora as “fronteiras urbanas” – periferia não consolidada e muito 

precária – continuem recebendo grande contingente de migrantes (TORRES, 2004 e 

                                                 
64 Os programas de habitação, como BNH na década de 1960, pouco contribuíram para o problema 
habitacional da população mais pobre (MARICATO, 2008). 
 



88 
 

2005b).65 Novos “centros financeiros”, que concentram megaprojetos, vão se formando 

(FERREIRA, 2007; FIX, 2007)66 e parcela das classes sociais mais altas se afastam das 

regiões centrais. Nessa, mais recente, configuração do espaço foram erguidos os 

condomínios fechados e a cidade passou a conhecer os enclaves fortificados, separando os 

espaços residenciais privativos, caracterizados pelo luxo e equipamentos de segurança, de 

regiões menos abastadas (CALDEIRA, 2000). A separação, a que nos referimos, se dá 

mais propriamente no sentido “social”, se levarmos em conta que a distância territorial, 

entre os condomínios fechados e regiões pobres, nem sempre são significativas. 

Qual a relevância da noção de segregação para nossa pesquisa? Grosso modo, o 

“isolamento”, de determinados grupos sociais, pode significar o reforço da situação de 

pobreza. A concentração, em um mesmo espaço territorial, de pessoas nas mesmas 

condições sociais dificultaria a inserção em determinadas “estruturas de oportunidades” 

(MARQUES, 2010). Marques trabalha com o termo homofilia para designar a ideia de que 

pode haver, num mesmo espaço social, considerável homogeneidade de condições 

(econômicas e sociais) entre as pessoas.  

 

É amplamente conhecido o fato de que a concentração espacial da 
pobreza impacta negativamente as condições de vida, dificulta a 
mobilidade social e reduz o sentimento de pertencimento dos indivíduos 
a coletividades. Isso acontece por diversas razões articuladas. Em 
primeiro lugar a segregação reduz o acesso a bens e serviços, em especial 
nos contextos metropolitanos brasileiros, nos quais muitos serviços não 
se encontram universalizados. (...). De forma ainda mais relevante, a 
segregação restringe os contatos sociais com outros grupos sociais 
tornando a sociabilidade dos pobres ainda mais homofilica (...). 
(MARQUES, 2012, p.25). 

 

Destacamos que a ideia de “pobreza” deva ser vista como fenômeno de múltiplas 

dimensões. Pressupõe que deve ser examinada além da questão “econômica”, e ocorre a 

partir de “fenômenos diversos, com causas e consequências distintas” (FSEADE/IPVS). 

Essa é a realidade das periferias urbanas. Se por um lado há relativa heterogeneidade 

externa, ou seja, cada região de periferia tem seus próprios problemas, há considerável 

homogeneidade interna, que implica em uma população em uma conjuntura social que não 
                                                 
65 Torres (2004 e 2005b), ao caracterizar a periferia a divide em “periferia consolidada” – regiões mais 
antigas, com habitações de melhor qualidade (alvenaria) e baixo índice migratório – e “fronteira urbana”, 
locais de formação mais recente, em que há muita precariedade e maior fluxo de pessoas (migrantes). 
66 Os novos “centros financeiros”, localizados em regiões de altíssimo padrão, atenderiam a uma fase do 
capitalismo em que se apregoa a ideia de que determinadas cidades – chamadas de “cidades globais” –, ao 
invés dos Estados-Nação, passariam a canalizar, no atual processo da economia mundial (globalização), o 
fluxo de capital gerado. (FERREIRA, 2007; FIX, 2007)  
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varia muito. Para analisar essa situação, entendemos que cabe bem utilizar o conceito de 

vulnerabilidade social,67 tal qual descrito a seguir: 

 

Vulnerabilidade [social] é entendida como um somatório de situações de 
precariedade, para além das precárias condições socioeconômicas (como 
indicadores de renda e escolaridade muito ruins) presentes em certos 
setores censitários. São considerados como elementos relevantes no 
entendimento da privação social aspectos como a composição 
demográfica das famílias aí residentes, a exposição a situações de riscos 
variados (como altas incidências de certos agravos à saúde, gravidez 
precoce, exposição à morte violenta etc.), precárias condições gerais de 
vida e outros indicadores (MARQUES et al., 2004, p.12). 

 

As noções de vulnerabilidade social, além das questões econômicas e indicadores 

de escolaridade, envolvem aspectos mais abrangentes. São consideradas, nesse caso, as 

condições de habitação, situações familiares – se a casa é chefiada por homens ou 

mulheres, brancos ou negros – ou ainda, presença na casa de grupos etários que podem 

aumentar a situação de vulnerabilidade da família, como crianças, jovens ou idosos 

(MARQUES et al., 2004). Esses aspectos possibilitam compreender melhor em que 

situações o Estado contribui para amenizar situações de vulnerabilidade. 

Isso porque a ausência, ou oferecimento em situações precárias, de políticas 

públicas, pode contribuir para o acúmulo de situações desfavoráveis, quando agregadas, 

por exemplo, à exploração nas relações de trabalho. Kowarick (1993) delineia essa 

situação utilizando o termo “espoliação urbana”, que remete a ideia de “privação”, no 

caso, dos direitos fundamentais do cidadão. Essa noção tem imbricação com as reflexões, 

do próprio autor, sobre vulnerabilidade social. Entre outras coisas, as “desigualdades” 

forjadas na ausência desses direitos, ou nas formas de violência vivida pela população das 

periferias (KOWARICK, 1993, 2002 e 2009), reforçam sua situação de segregação.  

 

2.2.1  Segregação e vulnerabilidade social em Rio Grande da Serra 

 

No primeiro capítulo, realizamos uma comparação entre Rio Grande da Serra e 

demais municípios da região do Grande ABC. É notória uma situação de menor 

desenvolvimento econômico. Também se evidenciou problemas de infraestrutura urbana, 

                                                 
67 Em face da necessidade de medir os “diversos fenômenos” que estão relacionados à pobreza, foi 
devolvido o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), cf. (FSEADE/IPVS). 
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baixos indicadores sociais e limitações em termos de oferecimento de políticas públicas. 

Para analisar feições específicas da segregação e vulnerabilidade social, presentes no 

município, revisaremos, a seguir, dados de pesquisa realizada na cidade.  

 

2.2.1.1  Perfil socioeconômico dos participantes das religiões em Rio Grande da Serra 

 

Os dados que serão apresentados se referem a coleta de informações realizada 

através de questionário aplicado entre os participantes das diversas religiões presentes no 

município. Serão analisados dados que ajudam a traçar o perfil socioeconômico daqueles e 

daquelas que frequentam as atividades religiosas da cidade. Os referidos dados permitem 

balizar as circunstâncias em que se configuram as condições de segregação sócio espacial 

que afirmamos existir no município 

A aplicação dos questionários, perfazendo um total de 350, procurou garantir a 

proporção desejável entre as categorias de análise. Durante participação em atividades 

como missas, cultos, sessões ou mesmo atividades sociais, constatamos maior participação 

feminina do que masculina. Por essa razão, o percentual de questionários aplicados às 

mulheres (56,86%) foi maior do que o aplicado aos homens (43,14%). Buscou-se também 

a proporcionalidade entre os participantes das religiões, presentes na cidade, baseada nos 

dados sobre pertença religiosa do Censo (2010). A quantidade aplicada entre kardecistas e 

umbandistas foi proporcionalmente maior do que os dados, desses grupos, no Censo. 

Entendemos que seria a quantidade mínima para uma boa análise.  

Na tabela 8 apresentamos a distribuição percentual entre os participantes dos 

grupos religiosos no município.  
 

Tabela 8 - Quantidade de questionários aplicados por grupo religioso em Rio Grande da Serra 

Grupos religiosos Quantidade questionários (%) 

Católicos  160 45,71 
Católicos tradicionais 115 71,87 
Católicos carismáticos 45 28,13 
Evangélicos  150 42,85 
Evangélicos pentecostais 115 76,67 
Evangélicos não pentecostais 35 23,33 
Kardecistas 25 7,15 
Umbandistas 15 4,29 
Total 350 100,00 
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Considerando que o campo evangélico é diversificado, levamos em consideração, 

para a distribuição dos questionários, os dados do Censo (2010) para aplicação nesse 

campo religioso. Na tabela 9, apresentamos como foi realizada a distribuição entre os 

evangélicos pentecostais68 e não pentecostais.69 

 

Tabela 9 - Quantidade de questionários aplicados no campo religioso evangélico 

Grupos religiosos evangélicos Quantidade questionários (%) 

Evangélicos pentecostais 115 100,00 
Assembleia de Deus (diversos ministérios) 29 25,21 
Congregação Cristã no Brasil 15 13,04 
Conjunto das Igrejas Neopentecostais 16 13,91 
Igreja Deus é Amor 4 3,47 
Pentecostais “sem igreja” 3 2,60 
Demais igrejas pentecostais 48 41,77 
Evangélicos não pentecostais 35 100,00 
Igreja Batista 15 42,85 
Igreja Presbiteriana do Brasil 8 22,86 
Testemunha de Jeová /Mórmons 9 25,71 
Igreja Congregacional 3 8,58 
Total 150 100,00 
 

Perfil socioeconômico dos participantes das religiões no município. 

 

Apresentamos a seguir, a partir de tabelas e gráficos, o perfil socioeconômico dos 

participantes da pesquisa. As informações serão apresentadas de forma a indicar o 

percentual da amostra em seu conjunto (total dos participantes), como, também, o de cada 

grupo religioso em separado.  

Iniciamos pela faixa etária. 

 

                                                 
68 Embora a classificação “neopentecostal” apresente limites no sentido de explicar características de 
determinadas igrejas dentro do campo religioso pentecostal, a utilizaremos, aqui, para reunir informações 
especificas das Igrejas Universal do Reino de Deus (IURD), Internacional da Graça de Deus (IIGD), 
Mundial do Poder de Deus (IMPD) e Renascer em Cristo (IRC). Os dados dessas igrejas estão contidos no 
grupo “evangélicos pentecostais”, mas, por vezes, serão apresentados em separado quando necessário para 
indicar elementos materiais e simbólicos específicos. 
69 Temos clareza que os grupos religiosos Testemunhas de Jeová e Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias – que chamaremos pelo termo Mórmons – possuem características litúrgicas e doutrinárias 
específicas que podem se aproximar, mas, também se afastar do modo de ser evangélico. Optamos em 
incluí-los, aqui, entre os “evangélicos não pentecostais” para facilitar a apresentação dos dados. Contudo, 
sempre que necessário os dados, desses grupos, serão apresentados em separado. 
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Figura 4 - Gráfico com dados dos grupos religiosos, distribuídos por faixa etária – (%) 
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 A faixa etária entre “40 e 59 anos” se destaca em todos os grupos religiosos – o 

que aponta para um público relativamente “maduro” –, seguida daqueles que têm entre 

“25 e 39 anos”, um grupo também significativo. Destaque-se que 11,43% têm entre “18 e 

24 anos”. A aferição demonstra que embora o número de pessoas, entre zero e 24 anos, 

seja expressivo na cidade (43,10%), isso não se reproduz, na mesma proporção, no campo 

religioso. Igualmente, é menos expressivo o percentual de pessoas acima de 60 anos. 

Considerando que o público jovem tem importância para a presente pesquisa, tanto por seu 

percentual expressivo na cidade, como pelos elementos específicos em termos de 

vulnerabilidade social, católicos e evangélicos se destacam no que diz respeito ao público 

com até 39 anos. Os umbandistas, nesse caso, apresentam percentual menos significativo 

que os dois primeiros grupos, e o kardecismo representa um grupo pouco expressivo entre 

as ofertas religiosas, para esse público. Analisemos, agora, os dados de “estado civil”. 

Figura 5 - Gráfico com dados dos grupos religiosos, distribuídos por estado civil – (%) 

 
Total Católicos Evangélicos kardecistas Umbandistas 
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Com exceção dos umbandistas, se destaca, entre os grupos religiosos, a condição 

de “casado”. Entre os evangélicos, os casados possuem um percentual mais alto do que os 

demais grupos, o que indica maior observância dos dogmas no interior do grupo religioso, 

em geral, mais rígidos. Esse aspecto é reforçado pela menor presença, entre os 

evangélicos, de pessoas que declaram viver em situação de “união-livre”. Entre os 

católicos, diminui a proporção de casados, aumentando o percentual de solteiros e em 

união-livre. Isso não significa, necessariamente, que entre os católicos o casamento não 

seja importante. Em uma região de periferia, o enlace conjugal tem, ainda, grande valor 

simbólico (BARRERA, 2012). Já entre os kardecistas e umbandistas o número de 

solteiros, e em união-livre, é mais expressivo, o que ocorre, provavelmente, pela menor 

preocupação, desses grupos, com dogmas a respeito de relações conjugais. 

Os dois gráficos comparados mostram que, em todos os casos, inclusive entre os 

evangélicos, o percentual de “solteiros” é mais alto do que o percentual de jovens entre 

“18 e 24 anos”. Há no caso, sinais de que os jovens estão se casando cada vez mais tarde, 

e o não-casamento, numa idade que avança os 25 anos, está sendo mais tolerado dentro 

das igrejas. Na faixa etária entre 18 e 24 anos, o percentual de jovens solteiros chega a 

77,50%. Somente 10% são casados. Vê-se que o casamento é um elemento presente na 

vivência religiosa, mas, afrouxando entre os mais jovens. 

No gráfico, a seguir, analisamos os dados distribuídos por cor/raça. 

 

Figura 6 - Gráfico dos grupos religiosos, distribuídos por cor/raça – (%) 
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Com respeito à cor ou raça, 38,86% dos participantes se declararam de cor branca, 

58,86% se declaram “negros” – somados os dados de pretos e pardos – e 0,57% 

“indígenas”. É interessante, pois, segundo o Censo de 2010 (IBGE), 52% da população do 

município teria se declarado de cor preta ou parda. Não responderam 1,43%, e assinalaram 

“outro”, 0,29%. Os dados chamam a atenção quando observamos, conforme gráfico 3, a 

questão separada por grupo religioso, em especial, quando são destacados os dados dos 

que se declaram pretos ou pardos.70  

Os brancos aparecem com maior presença entre os evangélicos não pentecostais e 

kardecistas. Os pretos se destacam entre os católicos. Os pardos têm maior presença entre 

pentecostais e umbandistas. A “cor da pele”, e o contexto socioeconômico que essa 

condição muitas vezes lhe impõe, exerce alguma influência na pertença religiosa dos 

indivíduos. Outros aspectos, que ainda serão abordados, nos permitirão evoluir na análise. 

Por hora, avaliamos que há indícios de “segregação”, aqui, do ponto de vista “racial”. A 

questão não é onde os que se declaram de cor preta estão, mas, sobretudo, onde eles não 

estão. Observa-se menor presença entre os evangélicos não pentecostais, mas, 

especialmente entre os kardecistas.  

Nas duas próximas tabelas apresentaremos os dados relativos à “renda” e 

“escolaridade”, questões que contribuem para análise do tema. 

Tabela 10 – Dados dos participantes, por grupo religioso, distribuidos por renda familiar - (%) 
 

Salários Mínimos 
(SMs) 

Total  Católicos 
tradicionais 

Católicos 
carismáticos 

Evang. Não 
Pentecostais 

Evangélicos 
pentecostais 

Kardec. Umban. 

Sem Renda 0,86       
0,86 

1,74 - - 0,87 - - 
Até 1 SM 16,57 21,73 11,11 5,71 19,13 4,00 20,00 
Entre 1 e 3 SMs 49,43 48,70 53,33 60,00 47,82 40,00 46,66 
Entre 4 e 6 SMs 21,71 20,87 24,44 17,14 18,26 40,00 26,67 
Entre 7 e 9 SMs 6,29 5,22 6,68 11,43 6,09 4,00 6,67 
Acima de 9 SMs 2,00 0,87 2,22 2,86 1,74 8,00 - 
Não respondeu 3,14 0,87 2,22 2,86 6,09 4,00 - 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Obs: os questionários aplicados em 2013 tiveram como base o valor de SM de 678,00. Os aplicados em 2014, tiveram como 
base o valor do SM de R$ 724,00. 

 

A presente pesquisa, como mencionado anteriormente, não tem como proposta 

analisar a pobreza reduzida, tão somente, à questão da “renda”. Contudo, examinar como, 

                                                 
70 Estabelecemos, em determinados momentos da apresentação, a separação dos dados entre pretos e pardos, 
pois, no contexto da pesquisa observaram-se, entre as categorias, diferenças socioeconômicas importantes.  
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em Rio Grande da Serra, está conformado o aspecto da “renda familiar” (RF), associado a 

outras variáveis, nos ajudará a compreender as situações geral e específica da população.71 

Nota-se que, conforme tabela 10, com referência ao conjunto dos participantes, 17,43% 

têm renda familiar de até um salário mínimo (SM) e 66,86% têm renda familiar de até 3 

SMs. Entre os que recebem acima de 7 SMs foram assinalados 8,29% dos participantes. 

Os dados variam, consideravelmente, quando se propõe a examinar os grupos religiosos e 

a distribuição por gênero e raça. Registre-se que 0,86% das pessoas se declararam “sem 

renda”.  

 Entre os católicos, evangélicos pentecostais e umbandistas encontramos o maior 

percentual entre os que recebem até 1 SM. Entre os que apresentam maior percentual de 

“renda familiar” acima dos 7 SMs, se destacam os evangélicos não pentecostais e os 

kardecistas. Observa-se que é, justamente, nesses dois últimos grupos que há maior 

presença dos que se declaram brancos. 
 

Tabela 11 – Distribuição da renda familiar organizados por gênero e cor/raça - (%) 
 

Salários Mínimos 
(SMs) 

 
Total  Mulheres Homens Brancos Pardos 

  
Pretos 

 
Indígenas 

Sem Renda 0,86      
0,86 

1,01 0,66 - 1,47 1,43 - 
Até 1 SM 16,57 23,62 7,28 13,97 19,85 17,14 50,00 
Entre 1 e 3 SMs 49,43 50,25 48,34 52,21 41,91 58,57 - 
Entre 4 e 6 SMs 21,71 17,09 27,81 18,38 25,00 21,43 50,00 
Entre 7 e 9 SMs 6,29 3,52 9,93 7,35 7,35 - - 
Acima de 9 SMs 2,00 1,51 2,65 4,41 0,74 - - 

Não respondeu 3,14 3,02 3,31 3,68 3,68 1,43 - 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Quando o examinado é a renda distribuída por gênero, vemos que o percentual de 

mulheres que declaram participar de uma RF de até 1 SM, é consideravelmente maior do 

que os homens. O mesmo ocorre com relação à RF de até 3 SMs. Na outra ponta, quando 

se considera a RF acima de 7 SMs, o processo se inverte e o percentual de homens é 

maior. 

A distribuição por raça ocorre da seguinte forma: entre os que indicam RF de até 1 

SM, se destacam os que se declaram pardos e os pretos. A RF de até 3 SMs é distribuída, 
                                                 
71 Não nos deteremos, para análise dos dados sobre “renda familiar”, em todas as faixas. Daremos ênfase nas 
faixas salariais mais baixas (até 3 salários mínimos) e mais altas (acima dos 7 salários mínimos) como forma 
de destacar que embora não haja diferenças socioeconômicas significativas no conjunto dos participantes, há 
determinados grupos em situação de maior vulnerabilidade social. 
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também, de forma desigual entre pardos, brancos e pretos. Mostra-se fragilidade em todo o 

conjunto da amostra, mas, entre os que se declaram “pretos” há ligeira desvantagem, o que 

se torna evidente quando são observados os níveis de renda mais altos. Acima dos 7 SMs, 

por exemplo, os que se declaram pretos não aparecem. 

De forma geral, no que se refere à renda familiar, há uma distribuição desigual. 

Católicos tradicionais, evangélicos pentecostais e umbandistas pertencem aos grupos 

religiosos com menor renda familiar. Na mesma situação, estão as “mulheres” e os que, 

em termos de cor da pele, se declaram “pretos”. Kardecistas, evangélicos não pentecostais, 

participantes do sexo masculino e uma pequena parcela dos que se declaram brancos, 

apresentam melhor “renda familiar”. 

A seguir, apresentamos, tabelas 12 e 13, dados sobre “escolaridade”, variável 

importante para a análise em curso.  
 

Tabela 12 – Distribuição por escolaridade dos participantes da pesquisa- (%) 
 

Escolaridade Total  
Católicos 

tradicionais 
Evang. Não 
Pentecostais 

Evangélicos 
pentecostais Kardecista Umbandistas 

Nunca foi à escola 1,43 2,50 - 0,87 - - 
1º grau incompleto 16,57 16,88 17,14 18,26 - 26,67 
1º grau completo 10,00 9,38 8,57 12,17 8,00 6,67 
2º grau incompleto 9,71 11,25 2,86 9,57 4,00 20,00 
2º grau completo 41,14 42,50 34,29 44,35 40,00 20,00 

Superior incompleto 9,71 6,88 25,71 7,83 16,00 6,67 
Superior completo 8,86 8,75 5,71 6,09 28,00 6,67 

Pós-graduação 2,57 1,88 5,71 0,87 4,00 13,33 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 

Os dados relativos à “escolaridade” reforçam o diagnóstico que, até então, 

identificou, no município, problemas comuns às periferias urbanas, entre eles, o pouco 

investimento em educação.72 O percentual de pessoas que declarou “nunca ter ido à 

escola” é de 1,43%. Temos a impressão de que esse percentual é maior. Com o 

desconforto em assumir tal condição, houve participantes que declararam ter o 1º grau 

incompleto. Notamos isso ao observar a impossibilidade que tinham em preencher o 

questionário, e também pelos comentários sobre sua trajetória de vida.  
                                                 
72 Relativo aos comentários analíticos, sobre a escolaridade, ressaltamos que não seremos exaustivos, 
destacando tão somente os dados que permitem colocar em relevo diferenças entre grupos religiosos, gênero 
ou cor/raça. Nesse caso, destacaremos os dados das faixas de escolaridade de ensino básico (1º grau) e curso 
superior/pós-graduação observando as diferentes inserções de grupos religiosos e sociais nessas faixas.   
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No conjunto dos participantes, 26,57% chegaram no máximo à 8ª série. Entre os 

participantes dos grupos religiosos, umbandistas e evangélicos pentecostais se destacam 

entre os que se mantiveram nesse nível escolar. Católicos e evangélicos não pentecostais 

estão próximos a média. Por outro lado, entre os kardecistas é baixíssimo o percentual dos 

que estão nessa faixa de escolaridade. Com respeito ao curso superior (concluído ou não) e 

pós-graduação, a média é de 21,14%. Os kardecistas se destacam enquanto bem abaixo da 

média estão os pentecostais. É curioso que os umbandistas, que possuem baixo percentual 

em termos de “curso superior”, se destacam em termos de pós-graduação.  
 

Tabela 13 – Dados de escolaridade distribuidos por gênero e cor/raça (%) 
 

Escolaridade Total  Mulheres Homens Brancos Pardos Pretos 

Nunca foi à escola 1,43 2,51 - 0,74 1,44 2,86 
1º grau incompleto 16,57 21,11 10,60 16,91 14,71 20,00 
1º grau completo 10,00 10,05 9,93 10,29 10,29 10,00 
2º grau incompleto 9,71 10,55 8,61 12,50 7,35 8,57 
2º grau completo 41,14 40,20 42,38 36,03 45,59 42,86 

Superior incompleto 9,71 5,03 15,89 11,76 8,09 5,71 
Superior completo 8,86 8,04 9,93 8,09 9,56 10,00 
Pós-graduação 2,57 2,51 2,65 3,68 2,94 - 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Em termos de gênero e raça há questões importantes a considerar. Com respeito 

aos que atingiram no máximo a 8ª série, o percentual de mulheres é consideravelmente 

maior do que o dos homens. Com referência à cor ou raça, os que se declaram “pretos” se 

destacam, mas, há que considerar que o percentual de brancos e pardos não é desprezível. 

Em termos de curso superior e pós-graduação, o percentual de homens que declararam ter 

cursado, ou estar cursando, é quase o dobro do percentual feminino. Embora com menor 

variação, há também disparidades na variável cor ou raça. Aqui, novamente os que se 

declaram “pretos” apresentam a situação menos favorável.  

A relação entre escolaridade e renda se mostra presente de forma desfavorável às 

mulheres e aos que se declaram pretos. Isso nos leva a uma questão: a pobreza no 

município, o que não é diferente em outras regiões de periferia, está marcada por questões 

de gênero e raça/etnia. Embora não tenhamos mapeado, entre os participantes da pesquisa, 

o percentual (entre mulheres e negros) dos que chefiam suas residências, sabemos que esse 

fenômeno tem aumentado na sociedade, o que pressupõe um acirramento no problema da 

vulnerabilidade social em muitas famílias.  
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Questão profissional 

 

Um ponto, ainda, a ser destacado na composição do perfil socioeconômico dos 

participantes da pesquisa é a questão profissional. A pergunta, nesse item, arguia aos 

participantes dos grupos religiosos sobre sua profissão, se a estavam exercendo, ou não, e 

em que cidade trabalhavam. Do total dos participantes, 60,86% afirmaram exercerem 

atividade profissional, contra 39,14% que responderam negativamente. Entre os que 

declararam não estar trabalhando foram incluídas as “donas de casa”,73 os aposentados e 

pensionistas, os estudantes e os que declararam fazer “bicos”.  

Entre os católicos, 58,13% afirmaram estar trabalhando. Destacam-se, em termos 

de ramo de trabalho, o comércio (15,05%), o funcionalismo público (15,05%), os que 

trabalham na indústria (11,83%) e as diaristas ou babás (6,45%). Dos que não trabalham 

32,84% são donas de casa, 20,90% aposentados ou pensionistas, 16,42% estão 

desempregados, 7,46% são estudantes e 4,48% fazem bico. 17,9% não especificaram. 

No campo evangélico, 64,67% disseram estar trabalhando. Em termos de profissão 

ou ramo de trabalho, se destacam os que trabalham no comércio (15,46%), os funcionários 

públicos (11,34%), os trabalhadores da indústria (11,34%) e os que se declaram 

autônomos (8,25%). Dos que dizem não trabalhar, 20,75% são donas de casa, 16,98% 

aposentados ou pensionistas, 20,75% estão desempregados, 9,43% são estudantes e 3,77% 

fazem bico. 28,32% não especificaram. 

No universo kardecista, 52% informaram estar trabalhando. Destacam-se, em 

termos de profissão ou ramo de trabalho, funcionários públicos ou ocupantes de cargos 

políticos (30,77%) e professores da rede estadual (15,38%). Dos que não trabalham, 25% 

são donas de casa, 50% aposentados ou pensionistas e 16,77% estão desempregados. 

8,23% não especificaram. Entre os umbandistas, 66,67% estavam trabalhando. Destacam-

se, em termos de profissão ou ramo de trabalho, domésticas/babás (20%) e trabalhadores 

em escolas ou professores (20%). Dos que não trabalham 20% são donas de casa, 40% 

aposentados ou pensionistas e 20% estão desempregados. 20% não especificaram. 

No que diz respeito ao município em que trabalham 54,46% indicam atividade 

profissional em Rio Grande da Serra. O dado varia entre católicos (58,06%), evangélicos 

                                                 
73 As “donas de casa” realizam tarefas que devem ser reconhecidas como trabalho. Entretanto, para efeito de 
análise, por ser uma atividade não remunerada pesa, aqui, no fato de não contribuírem (em tese) 
economicamente para o total de RF, por isso as incluímos entre os que “não estão trabalhando”. 
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(49,48%), kardecistas (69,23%) e umbandistas (50%). Por outro lado, 45,54% trabalham 

em outras localidades. No conjunto de participantes, 26,29% trabalham em outros 

municípios do Grande ABC. O destaque é para Santo André, com 10,80%. 11,27% 

indicam trabalhar em São Paulo capital e, 7,98% indicam outras localidades da RMSP.  

Observa-se considerável percentual, entre os participantes, que não possuem 

atividades profissionais, destacando-se as “donas de casa”. Como entre os desempregados 

e estudantes também há pessoas do sexo feminino, é notório que as mulheres estão mais 

vulneráveis ao desemprego. Chama a atenção o percentual de pessoas que precisam 

trabalhar fora do município.74 Como há um número importante de pessoas com baixa 

escolaridade, isso representa uma desvantagem na hora de conseguir emprego. 

 

A situação da infraestrutura nos bairros (regiões) do município 

 

Conquanto se considere Rio Grande da Serra uma região de periferia, mais 

propriamente uma “periferia consolidada” (TORRES, 2004 e 2005b), é concebível pensar 

que não haja absoluta homogeneidade de condições no interior de seu território. Observou-

se que há diferenças, mais ou menos significativas, em termos de “renda familiar” e 

“escolaridade” entre participantes da pesquisa. Outros aspectos poderão contribuir para o 

exame, como, por exemplo, a distribuição dos equipamentos públicos pela cidade.  

A observação do local de estudo, do ponto de vista dos bairros ou “regiões”, como 

chamaremos aqui, revela que há disparidades na forma como se estabeleceu a inserção de 

políticas públicas no município. Tais diferenças demarcam as “desigualdades” – em 

termos de segregação e vulnerabilidade social –, a que a população do município está 

exposta. Para a análise que procederemos a seguir optamos em dividir o município de Rio 

Grande da Serra em “regiões”, considerando que há um número grande (cinquenta e sete) 

de bairros, ou vilas. Cada região, que denominaremos por “letras”, reunirá bairros que, em 

geral, se confundem pela proximidade e características.75  

                                                 
74 Considere-se que parte significativa dos questionários foi distribuída no comércio, serviços e setores 
públicos da própria cidade, o que contribuiu para diminuir o percentual daqueles que trabalham fora. 
75 A região “J” reúne bairros/vilas que não fizemos trabalho de campo devido à localização, fronteiriça, que 
mostrou-se de pouca viabilidade. Contudo, moradores dessa região participam das diversas redes sociais e 
religiosas e, nesse caso, responderam ao questionário contribuindo com informações inseridas no processo 
comparativo entre as regiões. 
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Quadro 1   -   Divisão dos bairros de Rio Grande da Serra por Região 

Regiões Bairros do município de Rio de Grande da Serra 
Região A Centro da cidade, Vila Progresso, Vila Albano e Jardim Maria Paula 
Região B Vila Arnould e Parque Indaiá 
Região C Bairro Santa Tereza, Vila Lavínia e Oasis Paulista 
Região D Vila Conde, Vila Tsusuki, Recanto das Flores e Vila Otta 
Região E Vila Lopes, Vila São João, Vila Santo Antônio, Vila Marcos, Vila Guiomar e Monte Alegre 
Região F Parque América, Parque Rio Grande e bairro Rio Pequeno 
Região G Vila Niwa, bairro Pedreira e Jardim Lima (parte pertencente à Rio Grande da Serra) 
Região H Bairro Novo Horizonte  
Região I Bairro Pouso Alegre, Chácara São Paulo e Vila Tesuk 
Região J Diversos bairros 

 

Para análise que procederemos a seguir, iniciamos com uma exposição sobre as 

condições de infraestrutura do município, procurando demarcar as diferenças existentes 

entre as regiões. O intuito é demonstrar que existe uma “periferia” dentro da periferia, o 

que permite compreender como as redes atuam em cada realidade. Para procedermos a tal 

estudo, nos apoiamos em dados do Censo de 2010 (IBGE), Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS), Fundação SEADE, além da observação de campo e dados 

de pesquisa realizada no município, com aplicação de entrevista e questionários.  

Para que se tenha uma visualização da cidade, e onde se encontra cada “região”, na 

figura 7, apresentamos a divisão do município pelo ÍPVS. O mapa complementa as 

informações contidas na tabela 3 (primeiro capítulo) onde se apresenta o percentual de 

cada faixa de vulnerabilidade social.  
 

Figura 7 – Mapa com divisão por bairros com índice de vulnerabilidade social 
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Na tabela 14 são apresentados dados de “infraestrutura” na cidade. Cabe registrar 

que são dados de 2010. Segundo dados do Censo, foram registrados 12.564 domicílios em 

Rio Grande da Serra. 
 

Tabela 14 -  Dados de infraestrutura urbana relativo ao total de domicílios no município – (%) 

Tipo de infraestrutura Existente Não Existente Sem declaração Total 
Pavimentação de vias 72,91 26,66 0,43 100,00 
Meio-fio / guia 75,80 23,77 0,43 100,00 
Calçadas 63,26 36,31 0,43 100,00 
Lixo acumulado nos logradouros 15,03 84,04 0,43 100,00 
Esgoto em céu aberto 19,85 79,72 0,43 100,00 
Iluminação pública 95,51 4,06 0,43 100,00 
Logradouro com identificação 76,56 23,01 0,43 100,00 
Fonte: IBGE (Censo/2010)  
 
  

É preciso levar em conta, relativo à tabela acima, que quando de sua emancipação 

(1964), a cidade não possuía ruas pavimentadas. O processo foi lento e as primeiras ruas a 

serem asfaltadas, em sua maioria no Centro, são do período de 1970-1980. Considere-se, 

ainda, que o processo mais generalizado de pavimentação ocorreu nos últimos quinze 

anos. Embora as informações, na tabela, mostrem avanços em termos de infraestrutura 

básica – em relação a períodos anteriores – eles não ocorreram de forma homogênea. O 

centro da cidade tem praticamente todo o seu perímetro pavimentado e é atendido pelos 

serviços públicos. Nos bairros e vilas isso varia muito.  

Essa situação gera para uma cidade que está em uma região “urbana” o problema 

do estigma. Não importa, exatamente, a situação do indivíduo, mas, a “imagem” 

construída dele. É comum ouvir, dos moradores, que deixaram de conseguir emprego, em 

outras cidades do ABC ou São Paulo, por morar em Rio Grande da Serra. Entre os 

motivos estão a distância e o fato de ser uma cidade que “vira lama” quando chove.  

No caso de Rio Grande da Serra, se soma, ao problema geográfico, questões de 

imagem pessoal, como, por exemplo, tratar de uma população com baixa escolaridade ou 

pouca formação profissional. Pode-se falar, aqui, em “efeito de lugar” (WACQUANT, 

s/d). A imagem que se constrói é decorrente do lugar em que se vive. A questão da 

escolaridade somada ao problema do “local de moradia” se torna, no município, um forte 

elemento de estigma para os moradores. Considerando que o “mercado de trabalho” tem 

sido, cada vez mais, exigente em relação ao nível de formação escolar, esta situação 

contribuiu para aumentar o problema do desemprego (GOMES e ALMITRANO, 2005).  
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A seguir, nas tabelas 15 e 16, apresentaremos dados da pesquisa de campo que 

agrupam informações de “escolaridade” e “renda” distribuídas por regiões.  
 

Tabela 15 – Dados de escolaridade distribuidos por região - (%) 
 

Escolaridade A B C D E F G H I J 

Nunca foi à escola - - 1,08 2,86 - 8,33 4,76 - - - 
1º g. incompleto 10,71 10,53 16,13 8,57 22,73 29,17 42,86 10,00 6,67 15,38 
1º g. completo 10,71 10,53 11,83 14,29 4,55 4,17 14,29 10,00 6,67 7,69 
2º g. incompleto 7,14 15,78 5,38 8,57 11,36 16,66 4,76 16,67 13,33 15,38 
2º g. completo 48,21 31,58 34,40 51,43 45,45 29,17 28,57 50,00 53,33 38,48 
Superior 
incompleto 7,14 15,79 18,28 2,86 6,82 4,17 4,76 3,33 6,67 15,38 

Superior completo 8,95 15,79 10,75 5,71 9,09 8,33 - 10,00 13,33 - 
Pós-graduação 7,14 - 2,15 5,71 - - - - - 7,69 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

As regiões A, B, C, H e I apresentam melhor nível escolar. Considerando o 

contexto do município, que registra os dados de escolaridade mais frágeis do Grande 

ABC, apresentam os menores percentuais entre aqueles que cursaram até o 1º grau 

(completo e incompleto) e também os melhores índices entre os que possuem “curso 

superior”. A região A se destaca em termos de respondentes com pós-graduação.  

Há regiões que se mantém em um nível intermediário, concentrando uma 

população com 2º grau (completo e incompleto). É o caso da região D, e, em certa medida 

a região E. As duas regiões que apresentam as condições menos favoráveis em termos de 

escolaridade são as regiões F e G. Possuem alto índice de pessoas que não concluíram o 1º 

grau, e baixos índices de conclusão do 2º grau ou cursando nível superior. 

O que os dados sobre “renda” nos revelam?  
 

Tabela 16 – Dados de Renda Familiar distribuidos por região (%) 
 

Renda Familiar A B C D E F G H I J 
Sem Renda 1,79 - - - - - - 3,33 6,67 - 
Até 1 SM 12,50 10,53 11,83 11,43 15,91 45,82 19,05 6,67 46,67 30,77 
Entre 2 e 3 SMs 41,07 63,16 49,46 48,58 52,27 41,67 57,14 63,34 33,33 38,46 
Entre 4 e 6 SMs 32,14 21,05 22,58 25,71 22,73 4,17 14,29 23,33 - 23,08 
Entre 7 e 9 SMs 7,14 - 9,68 8,57 6,82 4,17 4,76 3,33 - - 
Acima de 9 SMs 3,57 - 2,15 - - - - - 13,33 7,69 
Não Respondeu 1,79 5,26 4,30 5,71 2,27 4,17 4,76 - - - 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Não há disparidade de uma região para outra, mas, diferenças aparecem e 

coincidem com os dados da escolaridade. Com exceção da região B (com bom nível 

escolar), as regiões A e C são as que concentram participantes com melhor nível de renda 

familiar. Há um grupo intermediário composto pelas regiões da B, D, E e H. O grupo que 

apresenta o nível de renda familiar menos favorável é composto pelas regiões F, G, I e J. 

Os dados reforçam a ideia de que há regiões, em Rio Grande da Serra, que se destacam por 

indicadores sociais menos favoráveis. Também são as mais afastadas, territorialmente, dos 

demais município do Grande ABC e São Paulo, consequentemente, com menor acesso a 

um conjunto de bens e serviços – públicos ou privados. 

Para completar nossa análise, apresentamos agora a “percepção” dos participantes 

da pesquisa em relação às políticas públicas do município. Os dados serão divididos, em 

termos de apresentação, por “grupo religioso” e por “região”, o que nos possibilita 

identificar como os participantes de cada região percebem os problemas sociais existentes.  
 

Tabela 17 – Indicação por grupo religoso sobre aspectos a serem melhorados no municipio – (%) 
 

 
Total  Católicos 

Evang. Não 
Pentecostais 

Evangélicos 
pentecostais Kardecistas Umbandistas 

Aspectos ligados à Saúde 95,43 96,88 85,71 97,39 92,00 93,33 
Aspectos ligados à Educação 83,14 85,63 68,57 82,61 88,00 86,67 
Aspectos ligados à moradia 69,43 73,75 62,86 66,96 60,00 73,33 
Limpeza de ruas e calçadas 72,57 76,88 54,29 70,43 68,00 93,33 
Pavimentação vias públicas 65,71 67,50 48,57 71,30 48,00 73,33 
Manutenção das vias públicas 71,71 74,37 57,14 75,52 56,00 66,67 
Mais empregos na cidade 80,57 83,13 74,29 80,00 68,00 93,33 
Transporte público 70,86 75,00 62,86 68,70 60,00 80,00 
Melhorar o Comércio  59,71 61,25 40,00 62,61 60,00 66,67 
Cuidado com meio ambiente 65,71 68,13 40,00 68,70 72,00 66,67 
Aumentar o lazer na cidade 85,14 87,50 71,43 85,22 84,00 93,33 
Aspectos ligados à segurança 73,14 76,88 48,57 75,65 68,00 80,00 
Aumentar número de creches 70,29 73,75 45,71 75,65 56,00 73,33 

 

Optamos, para a apresentação da tabela 17, em separar os dois grupos no interior 

do “campo religioso evangélico” por entender que, entre pentecostais e não pentecostais, 

há diferenças importantes relativas a percepção dos problemas existentes na cidade. Três 

questões se destacam com referência ao que precisa ser melhorado: aspectos ligados à 

saúde, aumento das opções de lazer na cidade, e melhora em questões ligadas à educação. 

Seria natural que Saúde e Educação aparecessem entre os principais itens, pois, não é uma 

questão localizada no município, senão um problema nacional. 
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Chama à atenção a da falta de opções de lazer e cultura. Na cidade não há cinemas, 

teatros ou shoppings. Espaços esportivos, que são poucos, precisam de manutenção. Esse é 

um problema sério, pois, acarreta na falta de espaços de sociabilidade aos jovens. A 

cultura e o lazer devem ser vistos, tão somente, como mecanismos de entretenimento? 

Marcelino (1998), por exemplo, defende que espaços de lazer devam estar voltados para 

uma educação que fomente a formação de indivíduos capazes de questionar o status quo. 

A falta desses espaços, na cidade, levaria à juventude a uma “acomodação” social? Não é 

possível aprofundar a questão. Contudo, há uma realidade no município, que discutiremos 

no terceiro capítulo, que é a pouca participação de jovens em espaços fora do campo 

religioso, como espaços políticos. Nesse contexto, as igrejas têm substituído os espaços de 

lazer.  

As demais perguntas, sobre a mesma questão, indicam que a percepção das 

políticas públicas muda de acordo com os grupos religiosos e suas diferentes situações de 

renda e escolaridade. Quando o grupo religioso apresenta condições socioeconômicas mais 

favoráveis, como evangélicos não pentecostais e kardecistas, seus participantes tendem a 

ter uma menor percepção sobre determinados problemas na cidade, como pavimentação, 

manutenção e limpeza de ruas e calçadas, transporte público, criação de empregos, 

segurança e aumento de creches. Isso se explica, possivelmente, pelo fato de morarem em 

regiões em que há maior investimento do poder público, como as regiões A e C.  

Quando se observam as respostas dos participantes de grupos religiosos (católicos, 

pentecostais e umbandistas) que apresentam menor renda familiar e habitam regiões em 

situações de maior vulnerabilidade social, se revela o aumento, significativo, de indicações 

acerca da necessidade de melhora em questões como como geração de emprego, transporte 

público ou aumento de creches. Aqui, ao contrário, os participantes desses grupos 

habitam, em maior quantidade, regiões onde há menor volume de políticas públicas e 

percebem com maior intensidade a ausência dos itens mencionados. 

Passemos para análise do tema em questão, com base na tabela 18 (abaixo), agora 

tendo as “regiões” como referência. Observa-se que regiões se dividem em três blocos que 

se diferenciam pela forma como seus moradores (participantes da pesquisa) percebem as 

políticas públicas, e o que precisa melhorar na cidade.  

Um primeiro grupo, formado pelas regiões A, C e H, concentram os menores 

percentuais, sobre o que precisa ser melhorado, em praticamente todos os itens, quando se 

comparam as regiões. Nesse grupo, é menor o percentual de participantes que indicam a 
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necessidade de melhora em pavimentação de ruas, transporte público, melhora do 

comércio ou aumento de creches. É natural que isso aconteça, pois, habitam as regiões em 

que ocorrem os maiores investimentos públicos. Além da saúde, suas maiores 

reivindicações são educação e os espaços de lazer.  
 

Tabela 18 – Indicação po região sobre aspectos que devem ser melhorado no municipio – (%) 
 

 A B C D E F G H I J 
Saúde 94,64 100,00 94,62 91,43 97,73 100,00 100,00 90,00 93,33 100,00 
Educação 82,14 84,21 86,02 85,71 84,09 87,50 76,19 73,33 80,00 84,62 
Moradia 69,64 84,21 65,59 71,43 65,91 83,33 57,14 63,33 73,33 84,62 
Limpeza ruas/calçadas 73,21 78,95 61,29 80,00 72,73 79,17 71,43 73,33 93,33 84,62 
Pavimentação das vias 53,57 78,95 56,99 65,71 72,73 91,67 76,19 53,33 80,00 84,62 
Manutenção das vias 66,07 84,21 70,97 71,43 68,18 83,33 80,95 63,33 73,33 76,92 
Empregos na cidade 76,79 94,74 79,57 80,00 81,82 87,50 90,48 66,67 80,00 84,62 
Transporte público 57,14 68,42 65,59 74,29 86,36 91,67 71,43 60,00 80,00 84,62 
Melhorar o Comércio  57,14 68,42 55,91 60,00 65,91 66,67 57,14 53,33 60,00 69,23 
Cuidar do meio ambiente 57,14 84,21 64,52 60,00 65,91 79,19 61,90 63,33 80,00 69,23 
Aumentar o lazer  91,07 89,47 77,42 80,00 93,18 87,50 90,48 90,00 86,67 69,23 
Segurança 71,43 84,21 72,04 68,57 81,82 79,17 80,95 60,00 80,00 53,85 
Aumentar creches 62,50 63,16 65,59 77,14 75,00 91,67 76,19 70,00 73,33 61,54 

 

Há um segundo grupo formado pelas regiões D, E e I. O percentual de 

respondentes que indicam a necessidade de melhorias é, de forma geral, maior do que o 

primeiro grupo. Aqui se destacam, além da saúde, educação e lazer, questões como 

limpeza de ruas e calçadas, transporte público e aumentos do número de creches.  

Um terceiro grupo é formado pelas regiões B, F, G e J. Aqui, todos os participantes 

reivindicam melhora na saúde. Os demais itens apresentam grande percentual de indicação 

de melhorias. Aparece com maior presença, o problema da falta de pavimentação de ruas, 

emprego, transporte público, lazer e aumento do número de creches. São bairros afastados 

do acesso a outras regiões do Grande ABC e São Paulo. 

 

Segregação e vulnerabilidade social: religião e local de moradia 
 

O conjunto de informações apresentadas, até o momento, contribuiu para formação 

do perfil socioeconômico dos participantes da pesquisa. Faremos, agora, uma síntese de 

tudo o que foi exposto. O intuito é construir a caracterização do espaço sócio territorial, de 

forma a delimitar em quais regiões podemos afirmar que há maior ou menor nível de 
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segregação social, e dos grupos religiosos presentes no município, para análise de sua 

importância no contexto da diversidade socioeconômica e religiosas da cidade. 

A despeito de uma população envolta em diversos problemas sociais, não é 

equivocado afirmar que o espaço territorial de Rio Grande da Serra não é homogêneo, e, 

portanto, estabelece diferentes formas de segregação social. Na localidade formada pelas 

regiões A e C é onde as situações de renda e escolaridade apresentam melhor nível. Há 

maior número de moradias de boa qualidade. Percebe-se, aqui, maior investimento do 

poder público. O comércio está mais presente e o acesso, via transporte público, a outras 

regiões do Grande ABC – onde estão bons empregos e universidades – é mais facilitado. 

Aqui há segregação, mas, avaliamos que seja em nível “baixo”. 

Na outra ponta, formado pelas regiões F e G, há uma localidade com uma 

população com renda e escolaridade nas situações menos favoráveis. São regiões mais 

afastadas do acesso a outras cidades do Grande ABC e São Paulo. Percebe-se, nessa 

localidade, menor investimento do poder público. Aqui está a população, no perímetro que 

estamos analisando, em que a situação de segregação tem seu nível mais alto, 

consequentemente, com maior situação de vulnerabilidade social.  

Pode-se dizer que há um ponto intermediário, em termos de segregação, composta 

pelo restante das regiões. É evidente que não estamos propondo, aqui, um modelo rígido, 

mas, tão somente, um referencial para que se possa caminhar melhor, em termos de 

análise, no universo conjuntural que os participantes da pesquisa vivenciam e como as 

redes religiosas – como oferta religiosa – funcionam dentro dos diversos contextos de 

vulnerabilidade social que até então identificamos. 

Agora procedemos com a caracterização dos grupos religiosos a partir das 

informações, anteriormente, apresentadas.  

Católicos: tem forte presença feminina, concentra pessoas entre 25 e 59 anos de 

idade, com maioria de casados. Possui maioria de não-brancos, com importante presença 

dos que se declaram “pretos”. A maioria tem renda familiar de até 3 SMs e possui 

significativo percentual de pessoas com baixa escolaridade. Estão presentes, capilarmente, 

em todas as regiões, inclusive na localidade com maior nível de segregação social. 

Evangélicos: tem forte presença feminina, porém, há mais homens do que entre os 

católicos, principalmente entre os não pentecostais. Concentra pessoas entre 25 e 59 anos. 

É o que possui o maior percentual de casados. Entre os evangélicos pentecostais há grande 
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presença de não-brancos, renda familiar de até 3 SMs e pessoas com baixa escolaridade. 

Entre os evangélicos não pentecostais há maior participação de brancos e pessoas com 

melhor renda familiar e escolaridade. Os evangélicos não pentecostais estão mais 

presentes nas localidades de menor segregação social. Os pentecostais, por sua vez, estão 

em todas as regiões inclusive onde há mais pobreza. 

Umbandistas: é o grupo com a maior presença feminina (75%). Possui menor 

participação de jovens do que católicos e evangélicos, porém com grande presença de 

solteiros. É o que possui a menor participação de não-brancos. Concentra grande número 

de pessoas com baixa renda familiar e escolaridade. Está mais presente na região que 

definimos aqui como intermediária em termos de segregação social. 

Kardecistas: tem expressiva presença feminina, com predominância de brancos, 

pouquíssimos “pretos” e muito poucos jovens. A maioria é casada, mas há presença de 

solteiros e pessoas em união livre ou divorciados. É o que mais concentra participantes 

com melhor renda familiar e escolaridade. Estão presentes, de forma predominante, nas 

regiões de menor vulnerabilidade social. 

 

2.3  O processo migratório em Rio Grande da Serra 

 

O objetivo, nesse momento, é analisar o fenômeno migratório em Rio Grande da 

Serra. Um breve preâmbulo, com aspectos do fenômeno migratório brasileiro nos ajudará 

analisar o tema, que será examinado com base na ideia, já exposta, do espaço socialmente 

produzido. Partimos do pressuposto que o deslocamento de pessoas é, invariavelmente, 

um fenômeno social e involuntário. Processo permeado por transformações culturais 

importantes engloba a estruturação de inúmeras redes de relacionamento. Construídas 

entre conterrâneos, no percurso em direção aos centros urbanos ou nos locais de destino, 

as redes migratórias têm grande relevância para o tema da pesquisa. 

Rio Grande da Serra foi cenário desse movimento no período em que muitos 

migrantes saíram de seus Estados de origem para trabalhar no Grande ABC, 

especialmente, nas indústrias automobilísticas. Torna-se relevante analisar o fenômeno no 

município, não apenas para examinar como os migrantes contribuíram para o 

desenvolvimento da cidade, mas, pela razão especial de estudar as redes religiosas 

formadas decorrentes do processo.  
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2.3.1  Migração: fluxo de capital e fluxo de pessoas 

 

O crescimento das cidades, fortemente atrelado à industrialização, fomentou um 

mercado importante de bens e serviços, além de novas técnicas produtivas, associadas a 

uma maior divisão social do trabalho. Concomitante a isso, houve a ampliação das redes 

de transporte e comunicação, constituindo espaços de maior “aglomeração” (SINGER, 

2002; SANTOS e SILVEIRA, 2006). Esse conjunto de coisas impôs, nas cidades que 

cresciam, a necessidade do aumento do contingente de pessoas. Dois processos estão 

fortemente relacionados a isso: a migração interna, com o êxodo do campo para a cidade 

aliado ao fluxo de pessoas entre os estados brasileiros, e a imigração estrangeira 

(DURHAN, 1973).  

Crescimento urbano e industrialização ocorreram de maneira significativamente 

intensa no eixo Sul-Sudeste. A migração, em especial a nordestina, para esse circuito foi 

notável.76 Conforme mencionado anteriormente, a região Nordeste (mormente o agreste 

nordestino), pela falta de investimentos em polos industriais, infraestrutura e serviços, se 

tornou uma região sujeito a emigração notadamente pelo fator “estagnação”. Por outro 

lado, entre as décadas de 1930 e 1960, determinadas regiões ou polos industriais se 

tornaram importantes no contexto nacional passaram a ser centros de atração de pessoas. 

São Miguel, na zona leste de São Paulo, e o Grande ABC, são exemplos no Estado de São 

Paulo.77  

Cabe ressaltar que muitos dos que vieram para cá, não o fizeram de forma 

espontânea, mas, através de “redes” de agenciamento (FONTES, 2008). O deslocamento 

de pessoas nem sempre é uma decisão individual. Muitas vezes é motivada pelas 

necessidades de classe (SINGER, 2002). Não somente nordestinos foram para São Miguel, 

no entanto, é inequívoco que os migrantes, dali oriundos, contribuíram para que a região 

se tornasse conhecida como um “nordeste” em São Paulo (FONTES, 2008). 

A partir da década de 1950, e principalmente entre os decênios 1970-80, ocorreu 

o auge da migração. Neste último período, migraram 1.255.890 nordestinos para o estado 

                                                 
76 No período de 1879-1912, houve também migração em direção à região Norte, no chamado “ciclo da 
borracha” (BRAIDO, 1980). 
77 Estudos sobre a migração nordestina na região de São Miguel paulista indicam o protagonismo da 
indústria “Nitro Química”, fundada em 1937 (FONTES, 2008). Durante décadas considerável contingente de 
migrantes nordestinos trabalhou na indústria que se tornou conhecida nacionalmente. Sua “fama” deve-se, 
também, pelos enormes problemas de saúde, aos empregados, decorrente dos produtos químicos que eram 
parte de sua matéria prima. 
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de São Paulo. Entre 1981/1991, migraram 1.235.795 (cf. IBGE: censo demográfico (1980; 

1991) e PNDA (1995)).78 No mesmo período, o Grande ABC recebeu um elevado 

contingente de pessoas que vinham trabalhar nas indústrias, que aumentavam em 

quantidade e se diversificavam. Isso fez com que se criassem as “cidades-dormitório”. 

Registre-se que o processo desencadeou a formação de regiões centrais e 

periféricas. Boa parte, dos que para essa região migraram, foi morar em favelas ou bairros 

afastados dos centros. O processo de “favelização” em São Paulo, tanto na Capital, como 

em toda a RMSP, incluindo o Grande ABC, é algo que deve ser destacado, mas, cabe 

ressaltar que em meados da década de 1960 toda estrutura urbana era precária, sobretudo 

as regiões de periferia.79 Formou-se uma classe de trabalhadores, em geral, braçais, mal 

remunerados (KOWARICK e BRANT, 1976) e quase sempre destituídos de mecanismo 

de proteção. As redes religiosas, por vezes, cumpriram esse papel onde as organizações de 

trabalhadores, muitas vezes, passaram despercebidas. Muitos migrantes, que trabalharam 

nas indústrias da região do ABC, por falta de conhecimento do movimento sindical da 

região, pouco contato tiveram com as lutas sindicais (BARRERA, 2012). 

O processo migratório, por tudo o que representou (e representa) para parcela não 

pouco significativa da população brasileira, não deve ser “reduzido”, para efeito de 

análise, a uma decisão individual, mas considerado a partir de motivações coletivas ou de 

classe. Invariavelmente, está relacionado às formas como o “espaço” foi organizado em 

termos econômicos, o que inclui, entre outras coisas, processos produtivos (SINGER, 

2002; SANTOS, 1979; SANTOS e SILVEIRA, 2006).  

Nesse sentido, as migrações, principalmente as “internas”, estão historicamente 

condicionadas a processos globais de mudança – sejam econômicos, políticos ou sociais 

(SINGER, 2002). As pessoas migram porque se veem “obrigadas” a isso. Existem, 

evidente, as decisões individuais. Contudo, no âmbito desse estudo, desejamos 

compreender as motivações que levam as pessoas a se deslocarem por falta de opção. 

                                                 
78 Ressalte-se que a partir da década de 1990 a taxa de migração nordestina para São Paulo decai. Nos anos 
seguintes se observa a diminuição na taxa de migração, como também o fenômeno do retorno, que precisa 
ainda ser mais bem avaliado (CUNHA, 2005; CUNHA e DEDDECA, 2004).  

 

79 Em meados da década de 1960, quando grandes contingentes de pessoas vinham para a Capital, ou 
Região Metropolita, a infraestrutura urbana apresentava-se muito precária. Dos oito mil quilômetros que 
formavam a “rede de circulação de tráfego local”, apenas 40% eram pavimentadas. Cerca de meio milhão de 
pessoas moravam em residências sem “iluminação elétrica”. Somente 30% dos domicílios tinham “rede de 
esgoto” e 53% “abastecimento de água”. Nas regiões de periferia a situação era ainda mais precária. 
Somente 20% da população tinham “rede de esgoto” e 46% “abastecimento de água” (KOWARICK e 
BRANT, 1976). 
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Nesse caso, as migrações refletem muito mais a precariedade da situação que encontravam 

nos locais de origem, do que necessariamente o “puro” desejo de migrar.  

A concentração (em determinadas regiões) de estruturas produtivas e comerciais, 

como vimos, estabeleceu diferenças regionais, configurando regiões de “expulsão” ou de 

“atração”. É verdade, no entanto, que uma mesma região pode reunir, por um conjunto de 

fatores, as duas características. A capital de São Paulo é um exemplo. Embora continue 

recebendo migrantes, principalmente, nas regiões de “fronteira urbana”, testemunha o 

processo de “emigração”, por parte de sua população, para o interior, ou mesmo para 

outros Estados (SINGER, 2002; TORRES, 2004).  

 

Migração e redes religiosas 

 

O processo migratório não se constitui, tão somente, do deslocamento de pessoas. 

Em seu bojo, engendra o movimento de universos culturais e simbólicos. Ao se deslocar, 

de uma região à outra, é natural que os migrantes levem consigo, suas crenças religiosas. 

Essas, evidentemente, serão colocadas em contato com outras formas de crer, outros 

universos simbólicos, e, por essa razão, mudanças ou ressignificações podem ocorrer. 

Contudo, carregar ao local de destino aquilo que mantém vivo, mesmo que 

temporariamente, os elementos simbólicos geradores de sentido, é fundamental para o 

processo de readaptação cultural. Apresentamos dois exemplos para ilustra essa ideia. 

Entre os anos de 1870 e 1920, ingressaram, no Brasil, aproximadamente 1,4 

milhões de italianos. Cerca de 70% se dirigiram para o estado de São Paulo. As regiões 

Sul e Sudeste foram as que mais receberam, para lavouras de café, esses imigrantes. Há o 

destaque, nessas regiões, para a proliferação de associações esportivas, ou de socorro 

mútuo (COLOGNESE, 2004). O que se quer dar ênfase é a importância da sociedade da 

capela. Apesar de seu caráter religioso, não se restringia às missas, embora fosse elemento 

importante, considerando a forte religiosidade católica entre italianos.  

Em torno da “capela” se formavam sociedades, lideradas por leigos, que 

organizavam eventos religiosos, esportivos e recreativos (COLOGNESE, 2004). Os 

italianos, no começo do século XX, tinham mais identificação com suas comunidades ou 

vilarejos, do que propriamente com a nação italiana (FOERSTER, 2010). Isso reforça a 
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importância dessas associações, pois, se constituíam respeitando os elementos culturais de 

cada grupo, ao mesmo tempo em que facilitando a adaptação do imigrante no Brasil. 

Em pesquisa sobre a imigração boliviana, em São Paulo, Silva (2003) analisa o 

tema das “festas religiosas” entre os imigrantes, o que possibilita o exame das redes – 

familiares, de vizinhança ou religiosas – formadas em torno desse grupo. Considerando a 

religiosidade dos povos andinos – o que inclui a Bolívia –, cuja devoção à Pachamama 

(Mãe Terra) é um elemento central, as festividades são um componente fundamental para 

a reorganização sociocultural dos migrantes bolivianos em solo brasileiro.  

Num contexto de hibridação entre o catolicismo e a cultura andina, com elementos 

que se expressam através das orações, danças e da comensalidade (oferendas), que se 

referem a formas de agradecimento, os bolivianos vivenciam, assim, sua experiência 

cultural e religiosa. Ressalte-se que as festividades possibilitam, para o imigrante, 

expressiva “troca simbólica”, pois, mesmo estando longe de seu país de origem, se sentem, 

pelas oferendas destinadas, protegidos por Pachamama. 

Esses exemplos evidenciam a importância que as redes religiosas têm no contexto 

migratório, especialmente como elemento de reorganização social. No terceiro capítulo 

voltaremos, de forma mais detida, ao tema do associativismo, analisando os elementos 

materiais e simbólicos envolvidos. 

 

2.3.2  Rio Grande da Serra e a formação de redes migratórias e religiosas 

 

Quando os migrantes chegaram à cidade, três ou quatro décadas atrás, encontraram 

um lugar com características interioranas, pessoas acolhedoras, e, acima de tudo, muita 

vegetação, garoa e neblina.80 No período em que a cidade recebeu o contingente de 

pessoas que vieram trabalhar nas indústrias de São Paulo e Grande ABC, principalmente 

entre 1960 e 1980, havia poucos habitantes. Em determinados bairros, as casas e o 

comércio ainda eram escassos. “Para você ter uma ideia, quando eu vim pra cá tinha 71 

casas e 2 barracos [no bairro Santa Tereza]. Eu sou a segunda casa de alvenaria 

[construída] nessa rua” (Palhares, entrevista realizada em 17/03/2014).81 

                                                 
80 Para a caracterização de Rio Grande da Serra no período em que os migrantes para lá chegaram, além dos 
relatos dos migrantes (registradas nas entrevistas), utilizamos como apoio relatório do VII Congresso de 
História do Grande ABC (no 2º painel o tema foi “povos que formaram Rio Grande da Serra”).  
81 Migrante do Maranhão, Palhares foi um dos fundadores da SAB Santa Tereza. 
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Esse foi um período posterior à imigração estrangeira (italianos, alemães, 

japoneses, entre outros) que ocorreu, com maior importância, nas primeiras décadas século 

XX. A migração interna, vinda dos Estados brasileiros se deu, principalmente, pelo fato de 

Rio Grande da Serra estar próxima a importantes centros industriais, e, ao mesmo tempo, 

ser uma local em que se encontravam terrenos baratos. Os migrantes chegaram de várias 

partes do país, mas, mineiros e nordestinos vieram em maior quantidade (SERRANO, 

2007 e 2010). 

Encontraram uma cidade ainda em construção. As ruas não eram asfaltadas e 

caminhar por elas em dias de chuva, o que era comum, impunha a necessidade de andar de 

botas ou com sacos plásticos nos pés. “Não era como é hoje não. Era diferente! Não tinha 

rua, era tudo lama. Era dificuldade para levar as crianças para a Escola, a gente tinha 

que por bota. Agente punha bota e punha um plástico para não escorregar” (Solange, 

Minas Gerais, entrevista realizada em 02/11/2013). Para quem veio de regiões com um 

clima tão diferente, a adaptação foi um grande desafio. Os dois próximos depoimentos 

reforçam o que foi dito, sobre o município, há décadas atrás. 

 
Só que naquela época que mudamos para cá era muito difícil, porque 
não tinha asfalto, não tinha luz, era uma neblina. Era uma cidade 
totalmente verde. Tinha muita área verde. Onde era a [Empresa] Polloni 
era tudo mato. Então garoava muito. Chovia muito aqui. Às vezes a 
gente ficava até três meses sem ver o sol aqui. Então era o maior 
sacrifício para secar roupa, e tal (Pedro, Minas Gerais, entrevista 
realizada em 11/09/2013). 

 
Eu saí do Estado do Piauí, de Dom Expedito Lopes, e cheguei em Rio 
Grande da Serra em [19]62 (...). Só tinha rua do centro, comércio só 
tinha o João Paraíba, (...) o Maneco, o Flavio e a portuguesa. Não tinha 
mais comércio nenhum. Só tinha a rua do centro e só mato (...) Aquela 
chuvinha de vento, assim, oito horas do dia chegava aquela cerração. 
Terminava a cerração, quando chegava uma hora da tarde chegava de 
novo. Era a noite toda cerração. Aí no outro dia acabava a cerração e a 
chuva chegava. E tinha vez que encerrava a chuva até 60 dias (...) 
Agente para secar uma roupa aqui (...) tinha que lavar a roupa, deixar 
uma semana dentro de casa, porque não via o “olho” do sol, e aí botava 
em cima da cama, depois de uma semana, passava uma coberta por cima 
e deitava por cima para acabar de enxugar (José, Piauí, entrevista 
realizada em 10/09/2013). 

 
Além das dificuldades com o clima, outro ponto em comum, observado na fala dos 

respondentes, é o motivo da migração. Os migrantes vieram para São Paulo, e Grande 

ABC, em busca de trabalho e de uma vida que não encontravam em seus locais de origem. 
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O que motivou meus pais saírem de Uberaba e virem para cá é que meus 
pais abriram uma firma. Meu pai era costureiro, minha mãe também era 
costureira. Eles vieram aqui mesmo para trabalhar, para poder 
construir alguma coisa aqui em São Paulo (Solange, 02/11/2013). 
  

No Paraná eu trabalhava na roça, tinha um sofrimento muito grande, eu 
fui criado na roça, [eu e] a família toda. Eu trabalhava na roça (...). 
Então eu queria ter uma vida diferenciada. Tinha que mudar minha 
história. Eu vim para São Paulo, por quê? Eu tinha que procurar um 
jeito de crescer. Estudei, mas o estudo que eu tinha lá, não tinha como 
eu deslanchar. Aqui em Rio Grande da Serra tive oportunidade (Valdeir, 
Paraná, entrevista realizada em 11/09/2013). 

 

São Paulo era o “símbolo” de uma vida melhor. Mas, era muito comum que os 

migrantes vivessem em várias regiões antes de se acomodar em uma cidade. Palhares, por 

exemplo, que deixou o interior do Maranhão, antes de chegar em Rio Grande da Serra 

passou pela capital de seu Estado, por Diadema e São Bernardo do Campo. Mas, a região 

da Grande ABC e sua indústria era o sonho de muitos migrantes. “Todo mundo tinha um 

sonho. O carro naquela época estava um pouco despontando. O sonho era trabalhar 

numa [indústria automobilística como] Wolks, numa Ford, numa General Motors, numa 

Mercedes” (Pedro, 11/09/2013.). 

A migração não foi um processo, de tudo, espontâneo. Muitos se deslocavam 

através de agenciamentos que estimulavam a vinda para cá. Com o passar do tempo, a 

“ponte” começou a ser feita entre os próprios conterrâneos (FONTES, 2008). Há um 

padrão a ser observado no processo, que é o deslocamento inicial de migrantes – se 

instalando no local de destino – para, em seguida, possibilitar a vinda de outras pessoas, 

sejam familiares, amigos ou vizinhos (FOERSTER, 2009; FAJARDO, 2011). Isso não foi 

diferente em Rio Grande da Serra. Em seus relatos é comum os respondentes afirmarem 

que, parentes ou amigos, já estivessem por aqui quando migraram. 

O acolhimento de vizinhos, formando redes de solidariedade, também foi 

importante para os migrantes nos primeiros momentos de estabelecimento, e adaptação, na 

cidade. O testemunho, a seguir, aponta para isso. 

 

Quando eu cheguei em Rio Grande da Serra, [o que marcou foi o fato] 
de as pessoas te acolherem né! Além de ser uma cidade do interior, eu 
sinto como se estivesse em uma cidade do interior, as pessoas ainda têm 
aquele acolhimento, assim de ajudar. Por mais que não tenham muito, 
mas o pouco que eles têm eles repartem. Então quando eu precisava, 
diziam: “Solange, se faltar alguma coisa ...”. Tem gente que até me 
ajudava, trazendo um fubá, um leite, até eu me adaptar, mesmo, no lugar 
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onde eu estava. Então a união, isso me chamou a atenção aqui (Solange, 
02/11/2013). 

 

As redes familiares, ou de vizinhança, construídas nos locais de destino foram 

importantes, entre outras coisas, pelo fato de que muitos migrantes não tinham um nível 

escolar avançado quando chegaram no Grande ABC ou São Paulo. Os relatos apontam 

para dificuldade, também, em continuar os estudos, entre outras coisas, porque precisavam 

trabalhar. Quando viam, o tempo já tinha passado! Assim, mesmo em uma época em que a 

“escolaridade” não era um empecilho em muitos ramos de trabalho, contar com a ajuda de 

conhecidos, para conseguir emprego, era importante. 

No contexto que estamos analisando, as redes religiosas tiveram sua importância. 

No período inicial da migração, ainda não havia muitas igrejas evangélicas. Aliás, uma 

hipótese da pesquisa está baseada, justamente, no pressuposto da contribuição do processo 

migratório para o crescimento das redes evangélicas no município. Sendo assim, os 

primeiros migrantes, que tinham o catolicismo como pertença, encontravam nesse 

universo simbólico espaço para uma forma de sociabilidade religiosa.  

 

(...) quando nós chegamos aqui em Rio Grande da Serra, devido (...) a 
iniciativa da minha mãe, praticamente (...) a gente, que vem assim do 
interior, já é uma questão da cultura mesmo, a gente que tem religião, 
que tem fé, carrega mesmo [a religião], porque se não tivesse fé não 
estaria nem aqui. Então automaticamente agente já começa se 
organizar, a rezar, e aí vem essa questão das festas juninas, todas 
aquelas tradições que você tem na sua terra, de certa forma você traz 
para cá. É um processo natural, se reúne para rezar o terço, tem as 
novenas, Natal, quaresma, (...) todas essas datas mais festivas, que 
marcam o calendário da Igreja. Não adianta, você tá lá, mas você 
também vive ela aqui. Eu lembro que era importante mesmo essa questão 
do Natal. O Natal era muito importante, porque as pessoas rezavam, 
faziam a ceia, então basicamente eu acho que foi uma construção mútua. 
O povo da igreja ajudou, mas nós ajudamos também a questão da Igreja, 
devido até a formação que a gente tem. A questão da catequese! (...). A 
minha mãe, ela tem 79 anos e foi uma das pioneiras nessa questão da 
catequese. Catequisou muitas pessoas daqui (Pedro, 11/09/2013). 

 
Como a Paróquia de São Sebastião foi construída somente no final da década de 

1970, os católicos se reuniam em torno da Capela de Santa Cruz, local de celebração e 

festas. Também as comunidades tinham uma grande importância aos católicos. 

 
As coisas positivas eram a união que tinha. Tinha bem mais união. Eu 
lembro na naquela época lá, tinha muito baile na garagem, com vitrola, 
todo mundo socializava, brincava. Como não tinha luz, tinha vela, 
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lampião, os namorinhos que a gente tinha, e a questão da Igreja. Tinha a 
missa, o padre que mais marcou foi o frei José. (...) Ele era muito aberto, 
ele foi muito importante, ajudou a evangelizar o povo. Ele é que 
priorizou a questão das comunidades. Praticamente ele não centralizava 
aqui na Paróquia, ele centralizava nas comunidades. Deu liberdade para 
os ministros celebrarem. Foi na época que as CEBs foram muito forte 
aqui. Os movimentos populares, naquela época, eram fortes. Todas as 
conquistas que temos hoje foram fruto de luta (Pedro, 11/09/2013). 

 

A grande presença de “mineiros”, entre os migrantes, possivelmente tenha 

contribuído para a vitalidade do catolicismo na cidade, pelo menos por algum tempo. Mas 

a diversidade, em termos de região de origem, colaborou para que a migração trouxesse 

novos “ingredientes” para o contexto religioso. Isso porque o processo migratório não tem 

como característica a “manutenção” dos elementos culturais. Aquele que deixa sua terra 

natal (ou seus descendentes) está, muitas vezes, sujeito a novas práticas sociais/religiosas.  

 
Eu sou de uma família de católicos e permaneci católico até hoje. Fui 
criado nesse meio, gosto da minha religião e não houve um motivo para 
mudar. Muito embora eu tenha filhos em outras religiões, tenho um filho 
umbandista, tenho filhos evangélicos, mas eu permaneci na Igreja 
Católica Apostólica Romana (Ivanildo, baixada santista, 10/06/2014). 

 

A forma como os migrantes construíram sua pertença religiosa demostram essa 

realidade. José, Palhares e Ivanildo, por exemplo, se mantiveram dentro da religião de 

origem, o catolicismo. Solange nos disse que era umbandista antes de se tornar evangélica 

pentecostal. Célio, antes de ser pentecostal, passou pelo kardecismo e afirma não ter, este, 

influenciado no processo de adaptação, de Minas Gerais, em Santo André e Rio Grande da 

Serra (entrevista em 07/03/2014). Valdeir, por sua vez, ao chegar à cidade permaneceu um 

tempo “fora” da religião, até se converter ao pentecostalismo.  

As igrejas evangélicas, notadamente as pentecostais, foram crescendo a partir da 

década de 1970. Há indícios que a vinda de migrantes contribuiu para seu 

desenvolvimento na cidade, devido a capacidade que as redes pentecostais possuem de 

“reestruturação” social, fundamental no enredo migratório. Embora migrantes vindos do 

nordeste do país, tivessem a Igreja Católica como espaço de sociabilidade, ao longo do 

tempo, muitos se converteram às religiões evangélicas.  

 Dados coletados, dos participantes, através de questionários sobre seu local de 

nascimento, e o local de nascimento materno e paterno, nos servem como apoio para 
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analisar (tabelas 19, 20 e 21) o processo migratório no município e refletir sobre possíveis 

influências na formação de redes religiosas.82  
 

Tabela 19 – Indicação por grupo religioso sobre local de nascimento dos participantes – (%) 
 

Participante da pesquisa Total  Católicos 
Evang. Não 
Pentecostais 

Evangélicos 
pentecostais Kardecistas Umbandistas 

Rio Grande da Serra 18,57 21,88 14,29 19,13 8,00 6,67 
Outras cidades / Grande ABC 26,57 22,50 37,14 26,09 20,00 60,00 

São Paulo (capital) 7,43 5,63 8,57 9,57 12,00 - 
Outras cidades do Est. De SP 8,29 6,88 8,57 6,96 28,00 - 

Região Sul 4,56 1,25 11,43 8,70 - - 
Região Sudeste sem SP e MG 1,43 1,25 2,86 1,74 - - 

Estado de Minas Gerais 14,57 22,50 - 8,70 12,00 13,33 
Região Norte / Centro Oeste 0,29 - - 0,87 - - 

Região Nordeste 18,29 18,14 17,14 18,24 20,00 20,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

Entre os participantes, 18,57% afirmam ter nascido em Rio Grande da Serra.83 

Nesse caso, 81,43% são oriundos de “fora” da cidade. Do total dos respondentes, 60,86% 

nasceram no Estado de São Paulo, 18,29% na região nordeste, 16% na região sudeste 

(excluindo o Estado de São Paulo), 4,56% vêm do sul do país e 0,29% da região 

Norte/Centro-oeste. Ressalte-se que os mineiros representam 14,57% do total. Embora 

seja importante o percentual dos que tenham nascido em solo paulista, 39,17% são 

oriundos de outros Estados, o que não é pouco em termos de diversidade migratória.  

No caso do local de nascimento dos católicos, se destacam os nascidos em Minas 

Gerais (23,75%). Entre os evangélicos não pentecostais, o destaque é para os nascidos em 

outras cidades do Grande ABC e na região Sul do país. No caso dos kardecistas, o 

destaque fica para aqueles que são natos de outras cidades de São Paulo, e, entre os 

umbandistas, é significativo os que nasceram em outras cidades do Grande ABC. Entre os 

pentecostais, se destacam os nascidos no sul país. Os nascidos no Nordeste se distribuem, 

equilibradamente, em todos os grupos religiosos. 

Observa-se que não é pequena a migração intraurbana, pois, 26,57% são oriundos 

de cidades do Grande ABC, mas mineiros e nordestinos, juntos, representam 32,86%. O 

fluxo de pessoas para Rio Grande da Serra, embora tenha diminuído nas últimas décadas, 

continua existindo.  

                                                 
82 Devido à quantidade expressiva de mineiros na cidade – respondentes e seus pais – destacamos os dados 
nas tabelas que tratam do “local de nascimento”. 
83 Por não haver maternidade, identificamos, entre os respondentes, aqueles cuja família já morava em Rio 
Grande da Serra quando de seu nascimento. No caso, consideramos como tendo nascido do município. 
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Abaixo (figura 8), apresentamos o tempo de moradia dos participantes.  
 

Figura 8 – Tempo de moradia dos participantes no município de Rio Grande da Serra – (%) 
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Tomaremos como base, em nossa análise, os que estão na cidade há mais de 26 

anos e os que estão há menos de 15 anos, ressaltando assim, os grupos religiosos que 

mantêm, entre seus adeptos, os moradores mais antigos e aqueles que assimilam, em maior 

quantidade, aqueles que mudaram, recentemente, de universo sociocultural. 

Nota-se que 57,14% têm mais de 25 anos na cidade e 15,72% menos de 15 anos. 

Os dados variam de acordo com o grupo religioso. Kardecistas (68%), umbandistas 

(66,67%) e católicos (63,23%) apresentam percentuais maiores entre os que têm acima de 

26 anos na cidade. Entre os evangélicos, o percentual é de 48%. Entre os que se declaram 

ter menos de 15 anos na cidade, o percentual é maior entre evangélicos (18%) e 

umbandistas (33,43%). Católicos têm 12,51% e kardecistas 12%.  

Observa-se que católicos e kardecistas possuem, entre seus adeptos, um público 

com mais tempo na cidade. Já evangélicos, se destacam por um percentual maior de 

moradores mais recentes, o que reforça a ideia que esse grupo se constitui de uma oferta 

religiosa ajustada às pessoas que passam por processos de readaptação social.  

As tabelas 20 e 21 apresentam dados dos locais de nascimento materno e paterno 

dos participantes. Embora não tenhamos a indicação que seus ascendentes tenham 

migrado para o município, pressupomos que pelo menos em parte o seja. Isso é importante 

pelas implicações envolvidas. Participamos da opinião de Martins (2012) de que o 

processo migratório não envolve somente aqueles que se deslocaram, mas, também as 

gerações futuras, pois sofrem suas consequências. A ideia é analisar, com base nas três 
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tabelas – considerando os dados apresentados sobre local de nascimento do respondente 

(tabela 19) –, em que medida o local de origem pode influenciar na pertença religiosa. 
 

Tabela 20 – Indicação por grupo religioso sobre local de nascimento materno  – (%) 
 

Nascimento materno Total  Católicos 
Evang. Não 
Pentecostais 

Evangélicos 
pentecostais Kardecistas Umbandistas 

Rio Grande da Serra 1,71 1,25 5,71 0,87 4,00 - 
Outras cidades / Grande ABC 6,29 5,63 2,86 5,22 12,00 20,00 

São Paulo (capital) 4,29 2,50 5,71 5,22 12,00 13,33 
Outras cidades do Est. De SP 12,00 11,84 17,14 9,57 16,00 - 

Região Sul 3,14 1,88 8,57 4,35 - - 
Região sudeste sem SP e MG 3,14 3,13 5,71 2,61 4,00 - 

Estado de Minas Gerais 27,42 36,25 5,71 26,93 8,00 20,00 
Região Norte / Centro Oeste 0,86 0,63 - 0,87 4,00 - 

Região Nordeste 34,86 31,26 48,59 37,40 24,00 40,00 
Outro país 1,43 - - 0,87 12,00 6,67 

Não sabe / não respondeu 4,86 5,63 - 6,09 4,00 - 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 

Tabela 21 – Indicação por grupo religioso sobre local de nascimento paterno – (%) 
 

Nascimento paterno Total  Católicos 
Evang. Não 
Pentecostais 

Evangélicos 
pentecostais Kardecistas Umbandistas 

Rio Grande da Serra 1,71 2,50 - 0,87 4,00 - 
Outras cidades / Grande ABC 3,14 1,25 2,86 2,61 8,00 20,00 
São Paulo (capital) 5,14 3,72 2,86 6,94 12,00 - 
Outras cidades do Est. De SP 11,43 11,25 8,57 9,57 28,00 6,67 
Região sudeste sem SP e MG 1,71 1,25 5,71 0,87 4,00 - 
Estados de Minas Gerais 28,00 33,13 14,29 30,43 8,00 20,00 
Região Sul 3,71 2,50 11,42 4,35 - - 
Região Norte / Centro Oeste 0,86 0,63 2,86 0,87 - - 
Região Nordeste 35,16 33,76 48,59 34,79 20,00 46,66 
Outro país 1,43 0,63 - 0,87 12,00 - 
Não sabe / não respondeu 7,71 9,38 2,86 7,83 4,00 6,67 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Verifica-se que, de forma geral, os dados “maternos”, do local de nascimento, se 

assemelham com os dados “paternos”, pelo menos no que diz respeito ao conjunto de 

locais que concentram maior percentual, seja no total de participantes, seja na distribuição 

por grupo religioso. Duas regiões se destacam com referência ao local de nascimento, 

materno e paterno. A região Nordeste com 34,86% e 35,16% respectivamente e Minas 

Gerais com 27,42% e 28% respectivamente. 

Tendo como base os locais de nascimento materno e paterno, entre os católicos, o 

destaque é para a migração mineira. Entre os evangélicos não pentecostais, sobressaem os 

nascidos na região sul e nordeste do país. No caso dos pentecostais se destacam os 
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mineiros (em menor proporção que católicos) e nordestinos. Entre os kardecistas, o maior 

grupo se reúne em torno dos nascidos em “outras cidades de São Paulo” e entre os 

umbandistas os nascidos no Grande ABC e nordestinos. 

Depreende-se dos dados apresentados, acima, que é possível identificar alguma 

influência do local de nascimento na afiliação religiosa. Como a influência dos pais, nesse 

pertencimento também pode ocorrer, pode-se explicar o porquê filhos de migrantes, de 

uma determinada região, manter, em termos de pertença religiosa, relativa similaridade 

com a pertença de mães e pais. 

A migração, em Rio Grande da Serra, no que diz respeito à formação de redes 

religiosas, seguiu uma tendência: mineiros contribuíram para a formação de redes 

católicas. Há que se destacar que na época, de maior intensidade do processo migratório, 

era muito forte a presença do catolicismo em Minas Gerais. Nesse caso, a maior parte dos 

mineiros manteve-se no catolicismo. Com relação aos migrantes nordestinos, embora a 

presença do catolicismo em sua região de origem também fosse importante, encontraram 

nas igrejas evangélicas maior espaço de “acolhimento”.  

É possível afirmar que os mineiros não encontraram, em São Paulo, diferenças 

culturais expressivas, e que a mudança de “lugar” não engendrou, nesse aspecto, fortes 

modificações facilitando a permanência no campo católico? Os nordestinos, por sua vez, 

teriam encontrado, em seu local de destino, maiores variações culturais? Tais reflexões 

não pretendem ser deterministas. Não temos a pretensão de ser conclusivo, tampouco 

afirmar, nessa questão, que os mineiros tornaram-se, obrigatoriamente, católicos e os 

nordestinos evangélicos. Entretanto, os dados indicam que o processo migratório 

contribuiu, a partir de elementos relacionados com o processo de “readaptação cultural”, 

para a construção oferta religiosa no município. 

 

Analisamos, neste capítulo, a formação social do espaço urbano. O pressuposto é 

que o “espaço” não é conformado aleatoriamente. Atende, quando do processo de 

urbanização e industrialização, aos interesses do sistema econômico vigente – com maior 

concentração de políticas públicas, sistemas de transporte, entre outras coisas. A produção 

do espaço, nesse sentido, gera riqueza e pobreza. A caracterização, que realizamos sobre 

as periferias urbanas se deu nesse contexto.  Um dos aspectos, inerentes à periferia, que 

destacamos foi a questão da homofilia, que nos remete à similaridade de condições 
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imposta a um determinado grupo de pessoas. O conceito é importante porque permite 

compreender o papel das redes sociais em regiões em que a falta de oportunidades se 

sobressai. 

Foram apresentados dados, coletados em pesquisa de campo, sobre o perfil 

socioeconômico dos participantes dos grupos religiosos estudados. Observamos que há 

diferenças, em termos de renda e escolaridade, que indicam grupos (católicos tradicionais, 

pentecostais, umbandistas, mulheres e pretos) em situação de maior vulnerabilidade social 

dos que outros. Os dados também revelaram que há regiões (bairros) em maior situação de 

precariedade do que outras. Nessas regiões se encontram uma parcela significativa da 

população mais vulnerável socialmente falando. 

Ao se discutir a importância das redes sociais, no contexto da periferia, analisamos 

sua importância durante o processo migratório. As redes construídas nesse processo, 

especialmente nos locais de destino, não apenas ajudam no processo de adaptação em um 

novo contexto social e simbólico, mas, no caso das redes religiosos contribuem para uma 

reorganização social. 
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Capítulo 3 

 

Práticas associativas e redes religiosas em Rio Grande da Serra. 

 

O propósito deste capítulo é examinar as práticas associativas e redes religiosas em 

Rio Grande da Serra. Nessa tarefa, analisamos os conceitos de associativismo e redes 

sociais extraindo deles elementos que contribuirão para investigação acerca do hábito de 

“participação” – popular e religiosa – e consequente formação de “padrões de conexão” 

presentes no local de estudo. Para tal análise, apresentaremos dados coletados em pesquisa 

de campo em que identificamos quais atividades, e com que frequência, os membros dos 

grupos religiosos participam. Nesse capítulo, faremos uma descrição das redes sociais e 

religiosas, mais ou menos formais ou institucionalizadas, encontradas no município. 

 

3.1  Aspectos do associativismo no Brasil 
 

Consideramos pertinente, para análise das práticas associativas em Rio Grande da 

Serra, iniciar com uma discussão acerca do associativismo no Brasil. Não temos a 

pretensão de fazer, aqui, um balanço do que já foi escrito sobre o assunto, mas, tão 

somente, apresentar aspectos que tem relação com o tema da pesquisa. 

Parte da literatura que discute a matéria, afirma que a sociedade brasileira possui 

baixa propensão associativa. Significaria, por um lado, a falta de interesse dos cidadãos 

pelas causas sociais, políticas ou recreativas. Por outro, haveria exígua preocupação em 

participar nas tomadas de decisão, ou, ainda, fiscalizar ou pressionar o poder público. A 

razão disso estaria na forma como a sociedade brasileira configurou suas relações sociais e 

políticas, caracterizada por uma sociabilidade estruturada “de cima para baixo” (BRANT, 

1981; AVRITZER, RECÁMAN e VENTURI, 2004).  
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Dois exemplos, desse modelo de relação política, são emblemáticos. O primeiro 

sugere que na República Velha, o chamado pacto das elites teria no “coronelismo urbano”, 

herança de um oligarquismo rural, importante apoio na relação poder político versus 

sociedade civil. O comando dos coronéis – que passava, entre outras coisas, pelo controle 

de votos – tinha na troca de favores, entre os diversos níveis de poder, a garantia no 

processo de dominação política (CARONE, 1972; CALDERÓN, 1995). O segundo, nos 

lembra que entre as décadas de 1930 e1960, o populismo, período marcado por figuras 

públicas cujos nomes cunharam um jeito próprio de fazer política (varguismo, 

adhemarismo ou janismo), seria, também, um modelo de particularização da relação entre 

Estado e cidadãos (CALDERÓN, 1995).  

As passagens, acima, revelam um padrão, nas relações de poder, que teria 

transbordado por boa parte da história política no Brasil. Nos dois casos, o que se 

sobressai é o pouco estímulo à construção de mecanismos de uma participação mais ampla 

da sociedade. Daí surge uma interrogação: a participação popular é condição sine qua non 

para o funcionamento do processo democrático? A questão traz à tona uma antiga 

discussão.  O confronto entre a democracia representativa e a democracia participativa 

(LAISNER, 2009). No primeiro caso, os representantes são, pelo voto, eleitos pelo povo 

que lhes delegada a prerrogativa de definir os rumos da sociedade. No modelo 

participativo o cidadão interfere, ativamente, nos processos decisórios não lhes cabendo, 

somente, o ato de votar. Seriam os dois modelos, excludentes?  

 Laisner, discutindo o assunto, concluí que a combinação entre os dois modos seria 

uma possibilidade para o aperfeiçoamento do processo democrático, tendo em vista que os 

mecanismos de participação podem funcionar “como ponto e não contraponto da 

representação” (2009, p.33). O que nos importa, fundamentalmente, é saber de que 

maneira a participação popular, no interior da democracia representativa brasileira, tem 

influenciado, ao longo do tempo, na construção da sociedade. Na obra A Participação em 

São Paulo, Avritzer (2004), entre outros autores, aborda a questão sob múltiplos 

“olhares”. Sua contribuição reside, sobretudo, em destacar a amplitude e a complexidade 

do tema, pondo “em questão” metodologias utilizadas para examiná-lo evitando a 

reprodução de visões cristalizadas, muitas vezes estereotipadas, acerca da sociedade 

brasileira e sua relação com a democracia (GUIMARÃES, 2004).  
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Em investigação na cidade de São Paulo,84 entre 2002 e 2003, sobre participação 

associativa, os autores se valeram de metodologia que buscou, em comparação a estudos 

precedentes,85 garantir maior abrangência, incluindo o associativismo “informal”. O 

resultado obtido registrou que 19% da população possuem vínculos associativos. O 

referido estudo contribui para a presente análise na medida em que amplia os termos de 

participação, o que permite incluir práticas associativas religiosas, pouco formais.  

Entre os aspectos a destacar, dessa investigação, e que contribuem para reflexão 

sobre o tema em Rio Grande da Serra, estão: há, no conjunto dos que afirmam possuir 

vínculos associativos, maior tendência para o “associativismo religioso” (51% dos casos), 

ideia que coincide com estudos que afirmam haver predominância das “redes religiosas” 

na periferia (ALMEIDA e D’ANDREA, 2004). Com respeito ao “associativismo popular”, 

fragmento do que os autores chamam de “associativismo civil”, se destaca o envolvimento 

em lutas por moradia, saúde e educação. Nos dois casos (religioso e popular), predomina a 

“informalidade” associativa, o que não ocorre no associativismo “recreativo” (clubes, por 

exemplo) em que prevalece a formalidade. A pesquisa destaca que tanto religiosos, como 

não-religiosos, se envolvem em atividades comunitárias e assistenciais. A diferença é que, 

entre os religiosos, os eventos “solidários” estão concentrados no próprio espaço “eclesial” 

(RICCI, 2004). Observaremos, mais adiante, como isso ocorre em Rio Grande da Serra. 

Outro aspecto trazido à tona, é a percepção, dos participantes, sobre os “espaços 

decisórios”. Embora haja participação “intensa” (mais de uma vez por semana) uma 

parcela reclama ter pouco envolvimento nas tomadas de decisão, essencialmente 

aqueles/as com menor “renda” e “escolaridade”. Sobre esse ponto específico, é uma 

realidade, se não do conjunto, de uma parte significativa das instituições religiosas, cujos 

espaços decisórios se estruturam, normalmente, em aspectos da “tradição” que tendem a 

concentrar, em poucas pessoas (em geral homens), os espaços de deliberação. 

Com respeito ao poder público, a pesquisa aponta que, de acordo com a concepção 

político-partidária vigente (conservadora ou progressista), a participação pode ser mais ou 

menos estimulada. O debate com a população sobre as prioridades em termos de políticas 

                                                 
84 A pesquisa realizada em São Paulo (AVRITZER, 2004) ajuda a perceber nuanças do “associativismo”, 
nem sempre observado com a devida profundidade. Não obstante, os dados e conclusões devem ser 
matizados considerando especificidades que o tema possui no conjunto do “associativismo brasileiro”. 
 
 

85 Ao mencionarem, por exemplo, pesquisa realizada pelo IBGE (1996), cujo resultado apresenta baixíssima 
taxa de participação – menos de 3% da população –, sugerem que o mesmo ocorre, em parte, pela 
metodologia empregada na coleta dos dados que partiu de uma base associativa estritamente “formal” 
(AVRITZER, RECAMÁN e VENTURI, 2004).   
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públicas através do “orçamento participativo”, ou valorização participativa através dos 

Conselhos Municipais (saúde, segurança, etc.) seriam exemplos disso (RICCI, 2004). Um 

ponto a ser ressaltado é que aqueles que possuem hábitos participativos acreditam mais na 

possibilidade de transformação social, geradas nos mecanismos de pressão (presentes nos 

“espaços associativos”), do que os que não possuem tais hábitos (ibidem). 

Sobre o orçamento participativo (OP), modelo de participação popular centrado na 

discussão sobre as “prioridades” na utilização das verbas públicas, embora apresente 

limites metodológicos, representa avanços no modelo democrático. Isso porque possibilita 

a combinação dos anseios da população, sobre o que “deveria ser feito”, e o debate, do que 

efetivamente será realizado, no âmbito dos poderes legislativo e executivo. Silva e Zanata 

Jr. (2008), ao pesquisar o funcionamento do OP em Porto Alegre, destacam seus limites. 

Demonstram que pode haver divergências, nem sempre superáveis, entre os anseios de 

classe mais abastadas e os da população mais pobre da cidade, empurrando ao poder 

público a decisão final sobre determinadas políticas públicas. Por outro lado, Bisilliat 

(2004), ao pesquisar o município de Diadema, destaca aspectos positivos do modelo (não 

deixando de lado os limites) que possibilitaram, mesmo com poucos recursos, avanços 

significativos na cidade. A autora destaca os investimentos na área de Saúde, que chegou a 

ser considerada uma das melhoras da região do Grande ABC. 

 

Entre o clientelismo e a participação popular 

 

Parte dos autores que endossam a ideia de que a sociedade brasileira se 

caracterizou, em boa parte do período republicano (até os anos 1970), pela precária 

participação popular, ou por uma relação política clientelista, concentra sua análise no 

período marcado por práticas políticas “populistas” ou “absolutistas”. Este período se 

estende às décadas de 1950 e 1960, assinaladas pelo domínio de uma elite (econômica e 

política) que empregou esforços por manter sua posição favorável no campo social 

(BRANT, 1981). O período pós-64, marcado pela repressão do regime militar, indicaria 

um instante de cerceamento dos movimentos sociais existentes, e maior vigilância do 

Governo, para que se evitasse o surgimento de novas organizações (ibidem). 

 Mantendo-nos, ainda, sob essa perspectiva, a década de 1970 marcaria o 

nascimento de uma sociedade civil autônoma em relação ao Estado e aos partidos 
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políticos. O período indica, pelos movimentos sociais que surgem, um momento de 

contraponto às ações clientelistas, típicas do movimento populista. O final dos anos 1960 

marca, ainda, o surgimento de movimentos sociais (e novas bandeiras políticas) nos 

Estados Unidos e Europa (CALDERÓN, 1995).  

Os anos 1980, instante de redemocratização no Brasil, testemunhariam o florescer 

dos movimentos sociais urbanos (MSU), do sindicalismo independente da tutela do Estado 

(fundação da CUT), como também maior prestígio da Teologia da Libertação e das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) (RICCI, 2004). As CEBs, no período, seriam um 

dos poucos espaços de discussão dos problemas da população carente em seu conjunto, 

mas, também da organização popular nas periferias urbanas (BRANTE, 1981; 

CALDERÓN, 1995). Representaria uma nova forma de atuação da Igreja Católica na 

sociedade, consequência da visão social eclesiástica pós-Concilio Vaticano II 

(CAMARGO, SOUZA e PIERUCCI, 1981). No Rio de Janeiro, as Sociedades Amigos de 

Bairro (SAB) se tornariam interlocutores privilegiados junto ao governo do Estado.  

Nos anos 1990, marcado pelo neoliberalismo, os movimentos sociais e populares, 

que caracterizaram as décadas anteriores, sofreram mudanças traduzidas, por um lado, em 

crises de militância e de mobilização e, por outro, uma excessiva burocratização de suas 

lideranças (CHINELLI e FREIRE-MEDEIROS, 2003), marcado por aquilo que Weber 

(2012) chamaria de institucionalização do carisma. Surgem, então, novos movimentos: 

contra a violência, corrupção, clientelismo, corporativismo e impunidade. O MST, no 

contexto das lutas no campo, se tornou um dos grandes e mais importantes movimentos do 

país, com repercussões nos centros urbanos. Nas últimas duas décadas do século XX, há 

um significativo crescimento das ONGs, cuja atuação se intensifica ao longo da década de 

1990, num momento em que houve considerável enxugamento do Estado (CHINELLI e 

FREIRE-MEDEIROS, 2003). 

Até esse ponto, expusemos uma linha de pensamento apoiada na premissa de um 

baixo envolvimento popular nas decisões políticas, processo imbricado com a baixa 

propensão associativa. Situação que mudaria, a partir dos anos 1970 e 1980, com o 

surgimento dos MSUs. Indagamos se não é necessário relativizar essa ideia. É verdade que 

no desenvolvimento social brasileiro, inclusive na República, as classes dominantes não 

pouparam esforços para manutenção do status quo, o que se traduziu, não raramente, na 
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desmobilização de ações propostas pelos movimentos populares, tanto no período pós-

abolição, como nas primeiras décadas pós-Proclamação da República.86  

Mas, até que ponto, o argumento não “minimiza” a luta dos diversos atores sociais, 

que, de uma forma ou de outra, estabeleceram embates no conflituoso campo social 

brasileiro nos diversos momentos da história política e social? Queremos nos referir, entre 

outros exemplos, aos negros, antes e pós-escravidão, ao movimento de trabalhadores, 

antes e depois da criação do sindicalismo oficial. Não estariam os analistas subvalorizando 

a atuação de segmentos “populares”, e suas reivindicações, dentro das estruturas de poder 

na sociedade? Vejamos: ao se referir à atuação das SABs, na década de 1950, Avritzer, 

Recamán e Venturi (2004), sugerem que essas tenham se incorporado aos esquemas 

político-clientelistas de Jânio Quadros, um dos principais representantes do modelo 

populista brasileiro. Nesse panorama, as SABs não teriam feito mais do que trocar favores 

por votos.  

Calderón (1995), Duarte e Fontes (2004), ao discutirem a atuação das SABs, nesse 

período, principalmente na periferia (a exemplo de São Miguel paulista), entendem que os 

vínculos políticos não significavam, necessariamente, “subserviência”. Não deixavam de 

ter centralidade na vida dos cidadãos que, habitantes de regiões sem nenhuma estrutura, 

tinham muitas de suas reivindicações atendidas (água, esgoto, transportes, etc.). Assim, os 

autores analisam as “associações” não apenas pela perspectiva do mero assistencialismo, 

embora ele existisse. Indicam que, mais ou menos politizadas, ou, mais ou menos 

envolvidas com esquemas políticos, devam ter “reconhecida” sua atuação como 

movimento popular. Calderón (1995) ressalta que, nos anos 1950, as SABs eram, 

efetivamente, os únicos movimentos de expressão popular. 

Concordamos que é necessário matizar a visão construída, relativo aos movimentos 

sociais, anteriores às décadas de 1970. Lembremos que no início do processo industrial 

brasileiro, já havia um movimento sindical ativo e mobilizador de greves importantes no 

período (FRENCH, 1995; SILVA, 1996). É verdade que perderam força quando da 

criação dos sindicatos oficiais, mas, cumpriram um papel importante. E mesmo no período 

militar, não deixaram, a despeito de ações repressivas, de organizar movimentos de massa. 
                                                 
86 Dois exemplos são emblemáticos: os negros, no período pós-abolição, tentaram criar “associações de 
classe” para lutarem por melhores condições e ampliar direitos. Entretanto, essas eram constantemente 
indeferidas sob a justificativa de que “associações específicas”, numa sociedade de convivência “pacífica” – 
as aspas aqui denotam ironia – entre brancos e negros, poderiam levar a conflitos raciais (GOMES, 2005). 
Na Era Vargas, concomitante à constituição da CLT o Governo institui o “sindicalismo oficial” visando 
dificultar a associação livre e autônoma dos trabalhadores. 
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Movimentos político-ideológico-partidários tiveram importância na época. Os próprios 

sindicatos eram coordenados por membros dos movimentos anarquistas ou comunistas 

(FRENCH, 1995; SILVA, 1996). Duarte e Fontes (2004) lembram que entre os anos de 

1940-1950 a região de São Miguel paulista, reduto de janistas e adhemaristas – que 

disputavam as articulações políticas com as SABs do bairro –, eram redutos importantes 

do Partido Comunista.  

Digamos que o contexto social, desse período, tenha estimulado um tipo de atuação 

que, chamada de “clientelista”, estivesse voltada para solução de problemas pontuais e não 

necessariamente “transformadores da sociedade”. Porém, não devem ser desconsiderados 

como movimentos de expressão popular, visto a importância que tiveram, principalmente, 

junto à população das periferias. Por outro lado, o que possivelmente explique a explosão 

dos MSUs na década de 1970, com características contestadoras do status quo, seja a 

conjuntura política e econômica da época: esgotamento do regime político (Ditadura 

Militar) paralelo ao declínio do Milagre Brasileiro e o aumento da espoliação urbana 

(CALDERÓN, 1995). 

Esses fatores teriam acirrado as “contradições urbanas” e, em consequência, levado 

ao surgimento dos MSUs (CALDERÓN, 1995). Com base na ideia de crise urbana 

(CASTELLS, 1980), é possível dizer que há momentos que o Estado – e o modelo 

econômico vigente – é incapaz de cumprir com o conjunto de políticas públicas propostas. 

Esse contexto de “crise” é propício para o surgimento dos movimentos sociais, na medida 

em que as contradições levam às lutas para combatê-las.  

O debate nos interessa porque diz respeito à “forma” e “legitimidade” de práticas 

associativas. Sobre a forma de participação, a pesquisa, em São Paulo, sugere uma 

metodologia para além do associativismo formal (com fichas de inscrição, mensalidades, 

etc.). Ao desviar desse padrão, ampliamos a noção de associativismo o que permite 

definir, como práticas associativas, a participação em cerimônias religiosas (cultos, 

missas, etc.), entre outras atividades em seu entorno.  

Quanto à legitimidade, é necessário ir além da caracterização, dualista, entre 

organizações “assistencialistas”, que se mobilizam por questões pontuais, e movimentos 

“politizados”, que se propõem a transformar a sociedade. O distanciamento, desses 

modelos, permite uma observação mais ampla das práticas associativas a exemplo das 

redes religiosas. Rotuladas como organizações assistencialistas, atuam nas periferias e se 

constituem, em muitos casos, por espaços reivindicatórios, principalmente para a 
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população que nunca teve contato com outras formas de associação, inclusive sindicatos 

(BARRERA, 2012).  É sobre essa fundamentação que discutiremos no próximo ponto o 

associativismo, civil e popular, e as redes sociais e religiosas em Rio Grande da Serra.  

 

3.1.1  Associativismo  e redes religiosas em Rio Grande da Serra 

 

No primeiro capítulo, apresentamos dados quantitativos do campo religioso, em 

Rio Grande da Serra, em que se pôde observar a distribuição percentual dos grupos 

religiosos presentes. No segundo capítulo, examinamos as características socioeconômicas 

dos participantes em torno dos grupos religiosos. O esforço, agora, é no sentido de 

esmiuçar os elementos que caracterizaram a participação – de seus adeptos – dentro e fora 

do espaço religioso.87 Iniciamos apresentando as características dos participantes, 

indicando como estão distribuídos, em termos de “responsabilidade”, dentro dos grupos 

pesquisados. Para evitar uma apresentação minuciosa, devido à diversidade das atividades 

realizadas, agrupamos as tarefas por afinidade, possibilitando uma exposição mais 

simplificada.  

Entre os católicos tradicionais, se destaca o trabalho nas pastorais, sendo que 

19,13% concentrados na Pastoral da Criança e, 7,83%, em pastorais diversas (idoso, 

operário, dízimo). Trabalhos administrativos ou coordenação de Comunidades foram 

indicados por 7,83% dos respondentes. Ligados ao sacerdócio (padres) estão 1,74%. 

Responsáveis por grupos de oração ou catequese também são 1,74%. Coordenando grupos 

de jovens estão 0,87%. Indicaram o item “outros”, 13,91%.88 Entre os católicos 

tradicionais, 55,65% afirmaram não ter nenhuma responsabilidade na Igreja. 

No universo católico carismático, 15,56% indicam trabalhos administrativos. 

Relativo às pastorais, 11,11% participam da Pastoral da Criança. Mesmo percentual dos 

que estão envolvidos em outras pastorais. Na coordenação de grupos de jovens estão 

                                                 
87 Serão apresentados um conjunto de tabelas e gráficos para a apresentação das práticas associativas dos 
participantes da pesquisa. Estes dados serão distribuídos por grupo religioso. No texto serão mencionadas 
informações relevantes no sentido de demarcar “desigualdades” entre categorias como gênero, faixa etária, 
renda familiar ou escolaridade. 
88 Visando facilitar a apresentação, considerando o leque extenso de atividades dentro de cada grupo 
religioso, indicamos, no questionário, um conjunto de atividades e disponibilizamos um campo denominado 
“outros”. As respostas se concentraram em duas vertentes: atividades ligadas a limpeza e manutenção dos 
espaços religiosos e atividades ligadas a eventos culturais (música ou teatro) nas igrejas.  
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8,89%. Com relação aos grupos de oração, 4% tem algum tipo de responsabilidade. 24% 

indicaram “outras” tarefas.  Nesse grupo, 40% não têm responsabilidades na Igreja.  

Duas questões demarcam diferenças entre católicos tradicionais e carismáticos. Por 

um lado, os católicos tradicionais têm maior presença nos trabalhos das pastorais, o que, 

no interior da organização Católica, é parte dos trabalhos sociais. Por outro lado, 

prevalece, entre os católicos carismáticos, maior envolvimento com jovens e atividades 

dos grupos de oração. 

Entre os evangélicos não pentecostais as responsabilidades, entre os participantes 

da pesquisa, estão divididas da seguinte forma: os obreiros – presbíteros e diáconos – 

representam 20% dos respondentes, percentual igual aos que coordenam grupos de louvor. 

Os pregadores representam 17,14%. Responsáveis por ministério são 14,29%. São 

responsáveis por trabalhos administrativos, 8,57%. Responsáveis por grupos de estudos 

são 5,73%. Nesse grupo, 8,57% indicaram ser “sumo sacerdotes”, cargo específico da 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons). Aqueles que indicaram 

“outras” atividades representam 11,43% e 28,57% não têm responsabilidades na Igreja.  

Entre os evangélicos pentecostais, 18,26% são obreiros na igreja. Responsáveis por 

grupos de Louvor são 13,91%. Pregadores são 5,22%. Pastores e anciãos (CCB) são 

4,35%, mesmo percentual dos que têm responsabilidades administrativas. Responsáveis 

por algum ministério são 3,48%, e, grupos de estudo, são 2,61%. Entre aqueles ou aquelas 

que indicaram “outras” atividades, estão 14,78% dos respondentes, e 44,35% indicam não 

ter responsabilidades na Igreja. 

No kardecismo, o maior grupo é o dos médiuns, com 52% dos respondentes. 

Vinculados a atividades assistenciais (como bazares, eventos, etc.) estão 32% dos 

participantes. Coordenadores de grupos de estudo do Evangelho são 12%. Em cargos 

administrativos estão 8%. Presidentes dos Centros e desobsessores representam, cada 

grupo, 4% dos respondentes. 28% responderam que não tem nenhuma função no Centro. 

No caso da Umbanda, os médiuns de trabalho e cambones, representam cada grupo, 33% 

dos participantes. Pais de santo (ou responsável pelo terreiro) representam 20%. 13,33% 

afirmam não ter nenhuma responsabilidade no Terreiro. 

Tendo traçado um cenário das responsabilidades, no interior de cada grupo 

religioso, segue, na tabela 22, a distribuição da “frequência” de participação em suas 

atividades. 
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Tabela 22 – Frequência de participação nas atividades religiosas - por grupo religioso – (%) 
 

Participação religiosa (frequência) Total  Católicos  Evangélicos Kardecistas Umbandistas 
4 vezes ou mais por semana 17,24 11,88 25,33 4,00 13,33 
2 ou 3 vezes por semana 37,14 34,38 45,33 24,00 6,67 
1 vez por semana 18,19 17,50 14,67 52,00 6,67 
2 vezes por mês  9,43 10,63 5,33 4,00 46,67 
1 vez por mês 4,57 8,75 - - 13,33 
Esporadicamente 13,43 16,86 9,34 16,00 13,33 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Os dados obtidos demonstram uma frequência acentuada por parte dos 

respondentes. Considerando o total dos participantes, 72,57% frequentam pelo menos 

“uma vez por semana”, e 54,38% frequentam mais de “duas vezes por semana”, algum 

tipo de atividade em seu grupo religioso. O percentual é mais expressivo entre os 

evangélicos e menos entre os umbandistas. No caso da Umbanda, a questão pode ser 

explicada pelo fato dos terreiros estudados organizarem suas cerimônias (giras) 

quinzenalmente. A frequência, mínima semanal, é maior entre as mulheres (74,87%) do 

que entre os homens (69,54%).  

No caso de gênero, há um ponto a ser ressaltado. Quando se observa a frequência 

de “quatro vezes ou mais” por semana, a participação masculina (22,52%) é, 

inversamente, maior do que a feminina (13,07%). A explicação reside na função de 

liderança. Os líderes religiosos, que responderam a pesquisa, são, em sua maioria, do 

campo evangélico. Os cargos de maior “prestigio” – pastores, obreiros, líderes de 

ministério – dentro das igrejas, e que imputam maior necessidade de presença, ainda são 

ocupados, em maior parte, pelos homens.  

Chama a atenção, também, a participação dos jovens (até 24 anos), pois, do total 

dos respondentes, 77,50% participam pelo menos “uma vez por semana”. Entre os 

evangélicos, a participação, nesse patamar, é de “cem por cento”. Uma explicação, para o 

fenômeno, reside no fato das igrejas se tornarem, na cidade, uma alternativa de lazer. 

Especialmente entre os evangélicos pentecostais e os católicos carismáticos, observamos, 

nas atividades litúrgicas (mais do que nas sociais), grande envolvimento dos jovens, 

sobretudo, nos “espaços de louvor”. Entre os que se disseram responsáveis pelo ministério 

de Louvor, 22% têm entre “18 e 24 anos” e 48% têm entre “25 e 39 anos”. Esse ministério 

vem ganhando importância, dentro das igrejas, porque atrai muitos jovens através da 

música. O tema será melhor abordado posteriormente. 
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Entre os que participam “esporadicamente”, católicos e kardecistas se destacam. 

No caso, nos deparamos com uma situação, até certo ponto, esperada. Contudo, não é 

inexpressivo o percentual, chegando a quase 10%, de evangélicos que vão à igreja com 

menor assiduidade. Considerando que a participação regular, nos cultos, é um 

comportamento pretendido pelo “crente”, observamos o surgimento de algo parecido com 

um evangélico “não praticante”, termo que faz alusão ao já conhecido “católico não 

praticante”. A questão é confirmada na fala de um pastor quando indagado sobre a 

participação dos fiéis na igreja: “no nosso meio, como nós falamos, [o fiel menos assíduo] 

é um crente não praticante (...). Vai no culto quando der”. (Lauro, pastor da AD, 

entrevista realizada em 09/02/2014).  

Apresentamos, acima, a frequência de participação em um âmbito geral. Agora, 

relacionaremos o conjunto de atividades, litúrgicas ou sociais, que ocorrem no interior de 

cada grupo, com o nível de envolvimento de seus adeptos. Por haver especificidades em 

cada grupo religioso, as tabelas serão apresentadas separadamente. A análise, dos dados, 

não será exaustiva, mas, destacará aspectos que contribuem para a caracterização da 

“participação religiosa” dos respondentes da pesquisa. As atividades citadas serão melhor 

descritas quando tratarmos das “redes sociais e religiosas” presentes no município. 

Na tabela 23, apresentamos os dados do catolicismo. Estes estão separados entre 

católicos tradicionais e católicos carismáticos.  
 

Tabela 23 – Participação em atividades no campo religioso católico – (%) 

 Católicos / total Católicos tradicionais Católicos carismáticos 
Celebração Eucarística (Missa) 86,25 86,09 86,67 
Outras celebrações (ex: Missa afro)  30,00 32,17 24,44 
Grupos de oração ou novenas 56,25 48,70 75,56 
Ida a santuários /peregrinações 36,88 33,91 44,44 
Encontros ou convenções 30,00 25,22 42,22 
Estudos dominicais 9,38 7,83 13,33 
Eventos ou festas 62,50 64,35 57,78 
Grupos de jovens, casais, entre outros 33,13 24,35 55,56 
Atividades culturais (música/teatro) 16,25 13,04 24,44 
Atividades missionárias 20,00 14,78 33,33 
Atividades Assistenciais na Igreja 27,50 29,57 22,22 
Reuniões administrativas ou assembleias 30,63 26,96 40,00 
Outros 2,00 2,86 - 
Nenhuma delas 1,88 0,87 4,44 
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Observa-se (tabela 22) que 63,75% dos católicos participam pelo menos “uma vez 

por semana” de atividades religiosas. Os católicos concentram sua participação 

eclesiástica na celebração eucarística (missa). Porém, o expressivo percentual de 

participação em “festas” – festas juninas, bingos, eventos nas comunidades, entre outras – 

demonstra que os fiéis valorizam os “espaços de sociabilidade” que vão além do 

estritamente religioso.  

Há aspectos em que católicos tradicionais e carismáticos se diferenciam. Com 

relação ao encontro para orações ocorre, principalmente, entre os carismáticos que 

organizam diversos grupos na cidade. “Os grupos de oração são espaços para uma vida 

em comunidade e para a nova evangelização” (Walter, liderança/RCC, entrevista em 

26/02/2014). É comum, entre os carismáticos, os encontros entre casais ou jovens. Os 

católicos tradicionais, por sua vez, mostram importante presença em atividades de cunho 

social, por exemplo, as “atividades assistenciais” dentro da igreja. É também maior, entre 

os tradicionais, a participação na Missa Afro, celebração que tem como abordagem o 

problema do negro na sociedade.89 

Passemos para o campo religioso evangélico. Considerando sua diversidade 

litúrgica, além da costumeira divisão entre pentecostais e não pentecostais apresentaremos 

dados de denominações que são, por suas especificidades, oportunos de serem destacados. 

O objetivo é analisar como grupos diferentes, dentro do campo, constroem sua pertença 

religiosa. No caso dos evangélicos pentecostais (EP), destacamos os dados da Assembleia 

de Deus (AD), Congregação Cristã no Brasil (CCB), Deus é Amor (IPDA) e o conjunto de 

igrejas que costumeiramente são denominadas neopentecostais (NP). Relativo aos 

evangélicos não pentecostais (ENP), as informações dos Mórmons e Testemunhas de 

Jeová não constam da tabela 24, mas, os apresentaremos separadamente em decorrência de 

sua especificidade litúrgica. 

 

 

 

                                                 
89 Diferentes concepções salvíficas – baseada na remição individual dos pecados, mais comum entre os 
católicos carismáticos, e a importância da aproximação da igreja com projetos sociais, mais presente entre os 
católicos tradicionais – tem origem num momento particular da Igreja Católica. Os Concílio Vaticano II 
(1962-1965) e Conferência dos Bispos da América Latina (1968) trouxeram à tona a necessidade de uma 
Igreja mais próxima do “povo” (PRANDI, 1996). Tal proximidade, contudo, foi interpretada de maneiras 
diferentes e se materializou em formas mais ou menos politizadas.  
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Tabela 24 – Participação em atividades no campo religioso evangélico – (%) 

 Evg. total ENP EP AD CCB IPDA NP 
Culto de louvor e adoração  91,49 100,00 89,57 89,66 100,00 100,00 93,75 
Culto da prosperidade 19,86 - 24,35 13,79 6,67 25,00 56,25 
Culto da família 58,16 38,46 62,61 72,41 6,67 100,00 87,50 
Culto de cura e libertação 31,21 - 38,26 55,17 - 25,00 68,75 
Escola dominical / grupos de oração 41,13 61,54 36,52 65,52 - 50,00 25,00 
Eventos ou festas 53,90 50,00 54,78 68,97 6,67 25,00 56,25 
Encontros ou convenções 38,30 34,62 39,13 34,48 6,67 25,00 43,75 
Marcha para Jesus 31,91 15,38 35,65 34,48 - - 31,25 
Grupos de casais, jovens, entre outros 34,04 30,77 34,78 41,38 - 25,00 37,50 
Atividades culturais (teatro, músicas) 26,95 26,92 26,96 37,93 6,67 - 18,75 
Atividade missionária/evangelização 36,88 38,46 36,52 51,72 6,67 50,00 56,25 
Campanhas assistenciais na Igreja 29,08 23,08 30,43 37,93 6,67 25,00 37,50 
Conselho de Pastores 15,60 - 19,13 27,59 - - 6,25 
Reuniões administrativas /outros 1,98 - 2,61 - - - 6,25 

 

Os evangélicos, de modo geral, concentram sua participação religiosa nos “cultos 

de louvor e adoração”. Entre os evangélicos não pentecostais, e denominações como a 

CCB e a IPDA a participação é absoluta. Entretanto, no campo pentecostal, observamos a 

existência de fieis que não participam dos cultos. É um número pouco expressivo, mas, 

reforça a ideia, já apresentada, da existência de um crente não praticante. Com relação aos 

demais cultos, o “da família” ocupa um espaço importante na pertença religiosa, 

especialmente, entre os pentecostais, e principalmente na Assembleia de Deus e entre os 

neopentecostais.  

Os cultos “da prosperidade” e de “cura e libertação” não ocorrem nas igrejas não 

pentecostais. Entre os pentecostais estão presentes, com considerável importância, entre as 

igrejas neopentecostais, o que confirma, em Rio Grande da Serra, o que se tem pesquisado 

sobre o pentecostalismo (MARIANO, 1999). Nos demais grupos, sua importância é 

menor, com exceção do culto de cura e libertação na Assembleia de Deus. Com referência 

à IPDA, cabe ressaltar um ponto. Embora a “cura” esteja presente, e seja central, na 

liturgia (BARRERA, 2001), não é, conforme nos explicou um pastor da igreja, primazia 

nos templos menores. Esse carisma é prerrogativa de locais maiores, como a Sede Central, 

onde prega Davi Miranda. De qualquer forma, para o pastor vale a máxima: “[os] dons, e 

etc., só acontecem quando Deus permite que aconteçam” (Gilvanei, pastor/IPDA, 

entrevista em 13/05/2014). 

Uma diferença, relevante, entre as denominações é a importância que se dá para os 

“estudos bíblicos”. Está presente, de forma expressiva, entre os evangélicos não 
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pentecostais e na Assembleia de Deus. Nos demais grupos têm menor centralidade. Isso 

pode ser explicado pelo fato de que, no pentecostalismo, houve o deslocamento da 

centralidade textual bíblica, que estava presente no protestantismo histórico, para a 

revelação do Espirito Santo. Para muitos pentecostais não é suficiente o estudo intelectual 

da Bíblia, o mais importante é o entendimento, da palavra, pelo Espírito de Deus.  

De forma geral, há grupos que concentram a participação dos fiéis no culto. 

Incluem-se os “evangélicos não pentecostais”, que também valorizam o estudo bíblico, a 

CCB e a IPDA. Os demais grupos pentecostais, o que incluiu a Assembleia de Deus e os 

neopentecostais (aqui destacados) configuram um espaço religioso que permite uma 

participação mais diversificada. As atividades não se concentram tanto nos cultos. 

Verifica-se maior volume de organização e envolvimento em encontros, grupos de jovens, 

casais ou mesmo festas. A procura de jovens, por essas igrejas, tem sido maior, justamente 

porque configura um espaço eclesiástico menos restrito e conservador.  

Chamou-nos a atenção a pouca participação, dos evangélicos, de um modo geral, 

na marcha para Jesus. Durante a aplicação do questionário, pessoas disseram 

incomodadas em participar, pelo fato de haver uma condução “política” do evento. Um 

exemplo seriam os carros de som com propaganda de políticos da região. Nota-se que, 

para os respondentes da CCB e a IPDA, a marcha não se configura, na cidade, como 

espaço de participação. Os dados indicam que o envolvimento não é grande mesmo nas 

marchas realizadas fora do município.  

Com relação às “atividades assistenciais” – campanhas de arrecadação/distribuição 

de alimentos ou roupas – dentro da própria igreja, os dados revelam diferenças 

significativas entre as denominações. Coincidentemente, os membros das igrejas 

identificadas, aqui, por centrarem suas atividades nos cultos, são também os que indicaram 

menor participação em obras sociais. Em princípio poderia significar uma “visão de 

mundo” pouco perpassada pela necessidade de ajuda ao próximo. Contudo, é preciso 

ponderar que as igrejas possuem mecanismos próprios para realizar contribuições sociais, 

o que nem sempre é percebido como uma campanha social estruturada.90  

Optamos em destacar a “participação religiosa” das Testemunhas de Jeová (TJ) e 

Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons), porque são instituições que 
                                                 
90A “obra da piedade”, na CCB, é um exemplo. Embora seja um instrumento importante de ajuda entre os 
irmãos e irmãs, se efetiva de maneira muito pouco formal (FOERSTER, 2009). O baixo percentual (6,67%) 
observado, entre os respondentes da CCB, acerca da participação em atividades assistenciais, indica que não 
há uma percepção, por parte dos fiéis, de que colaboram formalmente com campanhas.  
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possuem formas especificas de construir sua liturgia.91 As TJs, ao invés de templos, se 

reúnem nos “salões do reino”. Os dois grupos religiosos preferem o termo “reunião” ao 

termo culto, atividade em que concentram sua participação (88,89%).92 Destaca-se, nesse 

grupo, o processo de “evangelização” (55,56%), aliás, questão que lhes são peculiares.93 

As atividades assistenciais estão presentes em sua participação religiosa (44,44%) e as 

campanhas são bem estruturas e, em grande medida, elemento de orgulho entre os 

membros. A participação em encontros ou convenções foi mencionada por 44,44% dos 

respondentes. Outros itens como “escola dominical” ou “eventos/festas” são citados, cada 

item, por 22,22% dos participantes.  

Passamos, agora, para a análise da participação, entre os respondentes, no campo 

kardecista. 
 

Tabela 25 – Participação em atividades no campo religioso kardecista – (%) 

Atividades no campo religioso kardecista (%) 
Sessões mediúnicas 32,00 
Sessões de desobsessão 32,00 
Sessões de passe (cura) 44,00 
Encontros ou convenções 28,00 
Palestras com temas espíritas 80,00 
Grupos de estudo do evangelho 64,00 
Eventos ou festas 44,00 
Campanhas assistenciais 24,00 
Outros 4,00 

 

Os kardecistas, na cidade, organizam sua participação de forma semanal (cf. tabela 

22) concentrados nos “grupos de estudo do evangelho”. A observação participante, nas 

atividades dos Centros, mostrou que o “estudo” dos textos ocorre em maior proporção do 

que as atividades no campo mediúnico ou espiritual, embora, estas ocorram, 

especialmente, nas atividades de cura (passes). Os estudos procuram atender uma 

importante demanda que é a busca pela reforma íntima. O anseio, intelectual, pela busca 
                                                 
91 Os dados dessas duas igrejas não foram somados na tabela 24. Nesse caso específico, em que 
apresentamos a participação em atividades da igreja, os dois grupos são analisados separadamente dos 
“evangélicos”.  
92 As TJs realizam duas reuniões com características diferentes. Em uma delas, geralmente aos finais de 
semana, são realizados os estudos bíblicos propriamente ditos. Em outra, durante a semana, se preparam, 
inclusive com encenações teatrais, para os trabalhos missionários nas residenciais.  
93 Entre os Mórmons, a atividade de evangelização ocorre com a participação dos Élderes. As atividades 
missionárias das TJs são realizadas por grupos de irmãos que se reúnem para bater de porta em porta e 
deixar as revistas Sentinela e Despertai.  
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de informações tem evidência pela expressiva participação em “palestras com temas 

espiritas”. Conquanto abordem aspectos da espiritualidade, fontes de conhecimento para 

os espíritas, as palestras, entre outras coisas, discutem o cânone kardecista, este com 

explicações que, seus adeptos, consideram ter uma “visão” científica.  

Nota-se que há espaço para uma sociabilidade configurada na confraternização em 

festas. Estas podem ocorrer depois da realização de alguma atividade no Centro. Cabe 

ressaltar que foi assinalado, no item “outros”, a participação em palestras “espiritualistas”. 

Aqui, há a tentativa de marcar uma diferença entre os estudos espíritas, estritamente 

kardecistas, com os espiritualistas, que se baseariam num arcabouço mais amplo, 

associados, por exemplo, às concepções professadas pelos grupos da Nova Era. Teremos 

oportunidade, quando tratarmos das “redes religiosas”, de detalhar melhor o 

funcionamento dos Centros pesquisados.  

A seguir, abordamos (tabela 26) a participação no campo religioso umbandista. 
 

Tabela 26 – Participação em atividades no campo religioso umbandista – (%) 

Atividades no campo religioso Umbandista (%) 
Cerimônias religiosas (giras) 93,33 
Cerimônias de iniciação /saídas de santo 26,67 
Ida à Santuários 6,67 
Festa em homenagem aos orixás 53,33 
Sessões de cura 53,33 
Sessões de benzimento 60,00 
Festas cíclicas (Ano novo, entre outras) - 

 

A participação, na Umbanda, está concentrada nas “giras”, cerimônias religiosas 

em que, a partir da incorporação dos “guias” – pretos velhos, caboclos, exus, entre outros 

– ocorrem os trabalhos de cura, passes ou desobsessão. Em geral, são classificadas pelos 

adeptos em giras de “esquerda” ou de “direita”, de acordo com rol de guias que são 

incorporados. Cerimônias específicas podem ocorrer, como a Festa de Iemanjá ou Festa 

dos Erês. Observa-se expressivo envolvimento dos respondentes nas cerimônias. Também 

há uma significativa participação em sessões de cura ou benzimento. Normalmente, 

ocorrem na própria gira, com a participação dos guias espirituais. Por vezes, são 

realizadas, fora das giras, pelos pais ou mães de santo. No caso, como dizem, são 

“auxiliados” pelo plano espiritual. Considerando que participantes da Umbanda são, 

muitas vezes, adeptos do Candomblé, é comum que participem de cerimônias de iniciação 

ou saídas de santo. Há Terreiros de Umbanda que também realizam rituais de iniciação. 
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A mudança de religião e o impacto sobre o capital social 

 

Examinaremos, nesse ponto, como são construídas as relações, no que se refere à 

fidelidade religiosa, entre a membresia e a instituição. Por que a temática nos preocupa? 

Considerando o propósito de mensurar os elementos materiais e simbólicos, 

proporcionados pelas redes religiosas, nos interessa analisar em que medida há uma 

acomodação em torno do que é oferecido ou, ao contrário, as pessoas procuram, no leque 

de “ofertas religiosas”, aquela que melhor atendem às suas necessidades.  

Não se pretende, ao tratar aqui sobre a mudança de religião, discutir ou aprofundar 

o debate sobre o conceito de trânsito religioso, tampouco se propõe seu estudo em Rio 

Grande da Serra, embora esse fenômeno se mostre expressivo inclusive nas “periferias 

urbanas” (ALMEIDA e MONTERO, 2001). Interessa-nos ponderar sobre os ganhos, ou 

perdas, de capital social, implicados na mudança de uma religião – que nem sempre 

significa uma conversão definitiva. Estudos demonstram que a mudança de um grupo 

religioso a outro não ocorre, necessariamente, uma única vez (NEGRÃO, 2009). 

Levaremos, também, em consideração as visitas feitas, pelos adeptos de um grupo, a 

outros grupos, tendo em conta que são parte de sua busca no mercado de bens simbólicos.  

A figura 9, mostra como acontece a circulação ou mudança de religião entre os 

grupos religiosos estudados. A figura 10, traz dados sobre o tempo de pertencimento 

religioso. Compartilharemos, também, opiniões de lideranças religiosas acerca do tema. 

Esse conjunto de informações permite avaliar os arranjos e rearranjos que conformam o 

processo de participação, e mudança de religião, em Rio Grande da Serra.  
 

Figura 9 – Gráfico indicativo de mudança religiosa: distribuído por grupo religioso – (%) 

34

6,88

40

58,26
76

53,33
66

93,13

60

41,74
24

46,67

0

20

40

60

80

100

Total Catolicos Evangélicos 
não 

pentecostais

Evangélicos 
pentecostais

Kardecistas Umbandsitas

Mudou de religião Nunca mudou de religião

 

 



138 
 

 Figura 10 - Gráfico indicativo do tempo de pertencimento religioso:  por grupo religioso – (%) 

 
 

Tendo o conjunto dos participantes como base, as figuras 9 e 10 indicam que 34% 

já mudaram de religião e 37,14% têm menos de “quinze anos” de pertencimento 

religioso.94 Considerando a diversidade com que isso acontece nos grupos religiosos, a 

análise requer cuidado. Iniciemos pelo catolicismo. Por um lado, a maioria absoluta dos 

“católicos”, na cidade, afirma nunca ter mudado de religião. Também é muito significativo 

o percentual dos que tem mais de “quinze anos” de pertencimento. Aparentemente, 

significaria um grau importante de fidelidade religiosa.  

Contudo, o catolicismo é o grupo que mais perdeu fiéis nos últimos trinta ou 

quarenta anos no Brasil. Em Rio Grande da Serra o processo não é diferente e, diga-se de 

passagem, possui na cidade um percentual (46,05%) abaixo da média nacional. É do 

catolicismo que saiu boa parte dos “novos” membros das demais religiões. Na cidade, 

49,58% afirmam ter sido católicos antes da atual pertença.95 Revela-se, aqui, uma questão 

ambígua. Se, por um lado, muitos foram buscar, em outros universos simbólicos, o que 

não encontraram no catolicismo, há uma parcela que permanece fiel à sua Igreja. Em 

parte, isso é explicado por se tratar de uma herança religiosa. É muito comum que se ouça: 

“nasci católico, não tem porque mudar”.  

Mas, não há somente os que deixaram o catolicismo. Há quem tenha para ele 

transitado ou retornado. Dos que mudaram de religião, indo para o catolicismo, temos os 
                                                 
94 Com relação à figura 10, para facilitar a visualização, dividimos os dados por grupos. Aqueles que têm até 
“seis anos”, os que têm entre “sete e quatorze anos” e os que têm mais de “quinze anos” de pertencimento 
religioso. A divisão tem o objetivo de estabelecer uma referência temporal para o que seria um tempo curto, 
médio e longo de pertencimento e, nesse, sentido uma indicação de maior ou menor fidelidade religiosa.  
 

95 Para Facilitar o preenchimento do questionário não arguimos sobre a religião de “origem” do respondente, 
o que, certamente, aumentaria o percentual dos que já passaram pelo catolicismo. 
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evangélicos não pentecostais (36,36%), os pentecostais (27,27%) e os afro-brasileiros 

(18,18%).96 Com respeito à visita a outras religiões, mantendo sua pertença, é expressivo o 

percentual (24,38%) de católicos que afirmam fazê-lo. A Igreja mais citada foi a 

Assembleia de Deus, seguida da CCB e Igreja Batista. Houve quem citou somente “igrejas 

evangélicas”. A Igreja Católica Ortodoxa, o espiritismo e o candomblé foram 

mencionados. 

O campo evangélico, em relação ao tema, apresenta significativa complexidade. A 

maioria já mudou de religião. Entre os pentecostais, 58,26% afirmam tê-lo feito. O tempo 

de pertencimento mostra que mais da metade dos participantes têm menos de “quinze 

anos” na Igreja. Porém, entre os “evangélicos não pentecostais”, o percentual é menor 

(45,72%). É expressivo, entre os evangélicos, o número de pessoas que tem até “seis anos” 

de igreja. É verdade que muitos são jovens, e estão em sua primeira pertença religiosa, 

mas, isso, por si só, não explica a questão. Há, efetivamente, um grande número de 

pessoas que estão em constante circulação.  

Embora seja expressivo o número dos que são procedentes do “universo católico”, 

chama a atenção o fato de muitos se originarem do próprio campo evangélico. Entre os 

não pentecostais, 57,14% foram católicos, 14,29% vêm de igrejas não pentecostais e 

14,29% vieram do pentecostalismo. Entre os pentecostais, 43,28% foram católicos, 

10,45% evangélicos não pentecostais e 44,78% são oriundos do próprio pentecostalismo. 

Os dados revelam que os evangélicos pentecostais circulam mais do que os não 

pentecostais e, curioso, circulam dentro do próprio universo pentecostal.  

Esse dado, na presente pesquisa, está relativamente simplificado. Isso porque não 

nos preocupamos em captar toda a trajetória religiosa do respondente. Estudos, como o de 

Negrão (2009), em que se mapeou o percurso religioso dos respondentes, revela que, do 

catolicismo ao universo religioso evangélico, há um complexo caminho percorrido, o que, 

muitas vezes, passa pelo kardecismo e Umbanda. Em Rio Grande da Serra essa trajetória é 

menos provável pela forte presença do cristianismo católico e evangélico. 

Entre os evangélicos, 40,67% dizem visitar outras igrejas. Elas estão, 

absolutamente, dentro do próprio campo evangélico, mas, ocorre de forma diversificada. 

Registre-se que houve uma citação de participação no islamismo e outra no Santo Daime. 

Fica evidente que as formas de classificação configuradas pelos pesquisadores, ou mesmo 
                                                 
96 Relativo aos dados sobre mudança de pertença religiosa, nem sempre a soma dos percentuais chegará a 
“cem por cento”, pois, há casos de múltiplas respostas ou de pessoas não responderam a questão. 
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lideranças religiosas, não fazem muito sentido aos fiéis. Um membro da Assembleia de 

Deus pode, num determinado dia, visitar uma igreja evangélica não pentecostal, e, no 

outro, ir a uma igreja neopentecostal, sem notar, nisso, qualquer incoerência. Negrão 

(2009) indica que há, por parte dos fiéis, interesses diferentes em cada caso. Nas igrejas 

tradicionais, como a própria AD, ou em uma evangélica não pentecostal, o que se busca é 

o elemento “moral” (doutrina). Nas igrejas neopentecostais, por outro lado, o interesse é, 

invariavelmente, pelos elementos mágico-religiosos como curas ou milagres.  

Entre os kardecistas é considerável o número de pessoas que declaram ter vindo de 

outra religião. A maioria vem do catolicismo (89,47%), mas, outros grupos religiosos 

foram listados, como evangélicos não pentecostais (12,53%), Igreja Messiânica (10,53%) 

e religiões afro-brasileiras (5,26%). É significativo o percentual de que tem menos de “seis 

anos” de pertencimento, o que demonstra uma renovação no grupo. Por outro lado, não é 

pouco expressivo os que têm mais de “quinze anos”. Assim, para aqueles que estão há 

muito tempo na religião, há a segurança de estarem no “rumo certo”. Há, sim, os que 

entram e saem da “doutrina espírita”, mas, quem persiste tem a tendência de consolidação 

no grupo. Isso não quer dizer que não haja visita a outras religiões, pois, 52% afirmam 

fazê-lo. Entre os grupos mais citados, estão: Igreja Católica, igrejas evangélicas não 

pentecostais, umbanda, outros Centros kardecistas e a Seicho-no-ie. 

Entre os umbandistas, o percentual daqueles que tem mais de “quinze anos” de 

pertencimento é expressivo, o que demostra relativa fidelidade. Mas, é considerável a 

quantidade daqueles que vêm de outros grupos religiosos, e o que chama a atenção é sua 

origem. 62,50% vieram do catolicismo. 50% são de origem evangélica, sendo que a 

metade é pentecostal. De origem kardecista são 12,50%. Entre os umbandistas, 20% 

visitam outras religiões, como o catolicismo, igrejas evangélicas e o Candomblé.  

Embora não tenhamos tratado, de forma específica, da dupla pertença, o trabalho 

de observação de campo nos mostrou que ela existe entre o kardecismo e a umbanda. A 

questão é mais complexa, pois há a busca por aquilo que as duas podem oferecer. A 

presença nas cerimônias, dos dois grupos, permitiram identificar que há pessoas que vão 

ao kardecismo buscando encontrar todo um arcabouço teórico (no evangelho espírita), que 

visa o trabalho da “reforma íntima”, mas, dirigem-se à Umbanda para resolver questões de 

ordem prática. Uma delas me disse: “Aqui (na Umbanda) é que a coisa pega”. 

Por hora, nos perguntamos: por que se muda, tão facilmente, de grupo religioso? 

Por que não há o constrangimento em fazer visitas a outras religiões? Que tipo de perdas 
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ou ganhos tem aquele que muda de uma religião para outra? A premissa que dá base à 

presente tese é que as religiões possibilitam um conjunto de trocas materiais e simbólicas. 

Como a sociedade atual está estruturada a partir da autonomia do sujeito (secularização), 

tudo indica que ele esteja à vontade para escolher o grupo religioso em que tais trocas lhe 

trazem maiores benefícios. Nem sempre isso significa um bem (estritamente) espiritual. 

Muitas vezes, diz respeito às coisas desse mundo (WEBER, 2012). 

Entrevistas com lideranças religiosas, dos grupos pesquisados, contribuem para 

complementar o debate. Perguntamos, aos entrevistados, o que pensam sobre o fato dos 

fiéis mudarem, tão facilmente, de religião. As opiniões, sobre o assunto, caminham por 

diversas direções. As respostas mostram que, mesmo as lideranças – que em tese são 

responsáveis por garantir que sejam menos flexíveis as linhas que separam as tradições 

religiosas (BARRERA, 2001) –, estão se adaptando ao modo de ser da religião na 

atualidade (HERVIEU-LÈGER, 2008). 

Os motivos, num âmbito geral, para o “afastamento dos fiéis” no campo católico, 

podem ser diversos e, muitos deles, explicados pela dificuldade da IC se ajustar à 

Modernidade (ROSADO-NUNES, 2004; BRITO, 2004). Questões como sexualidade 

(virgindade, uso de preservativos) ou aborto são, ainda, um tabu dentro da Igreja. Em Rio 

Grande da Serra, especificamente, a observação leva a crer que a “evasão” do catolicismo 

reside, sobretudo, em aspectos de sua liturgia que, a despeito de uma cerimônia rica no 

domínio simbólico-ritual, é pouco centrada no exame bíblico, apontado como um dos 

principais motivos da atração dos fiéis ao campo evangélico. Também a devoção aos 

Santos e à Virgem Maria, visto como “idolatria”, constituem fortes elementos de críticas. 

Entrevistas com lideranças católicas, na cidade, apontam justificativas para a saída 

da Igreja. Por um lado, assinalam deficiências dentro da própria instituição. Uma questão 

apontada pelos entrevistados é a falta de “acolhimento” dos fiéis.  

 

Em minha opinião, a mudança de religião e o número de pessoas que se 
declaram sem religião deve-se ao mau testemunho de vida de alguns 
agentes pastorais e do clero, pouca capacidade de acolher o ser humano 
com humanidade e caridade pastoral, e a falta de conhecimento de nosso 
patrimônio espiritual (Padre Leonardo, entrevista em 02/04/2014) 

 

Por outro lado, afirmam que há um discurso, presente em outros grupos religiosos, 

que apela para o individualismo e a solução fácil de problemas, baseado na ideia de 
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prosperidade. “A solução fácil para os problemas cotidianos e a promessa de que Deus 

vai te abençoar com bens materiais ou milagres extraordinários, se estiver nesta, ou, 

naquela religião, também ludibria muitas pessoas” (Walter, 26/02/2014). Embora, o tom 

do discurso, sobre a mudança de religião, indique uma dose de mea-culpa, não demonstra 

que as lideranças o vejam com naturalidade. Isso é esperado, considerando o fato da IC se 

reconhecer como elemento intrínseco à cultura e à sociedade (PIERUCCI, 1996). 

No campo evangélico as opiniões são variadas. Para uma liderança “evangélica não 

pentecostal”, as mudanças, que têm ocorrido, têm relação com “(...) propostas da parte de 

pregadores que prometem resolver os problemas (...) como curas milagrosas e riquezas. 

As pessoas veem nessas religiões possibilidades de mudanças repentinas não 

considerando sequer o que está por traz de seu real interesse” (Ezequiel, IPB, entrevista 

em 22/09/2014). Vemos aqui, como ocorre entre lideranças católicas, uma crítica às 

práticas litúrgicas pentecostais que atraem membros pelas “irresistíveis” promessas. 

Entre os “evangélicos pentecostais”, o discurso revela preocupação com a 

circulação de fiéis, mas, dentro de certo limite, ele é aceito. Razões para isso são 

apontadas. Entre elas, estão: i) falta de estrutura dentro das igrejas. ii) problemas de 

relacionamento entre fiéis e lideranças. iii)  facilidade para abertura de novas igrejas. iv) 

liberdade de escolher a igreja que atende aos seus “desejos”.  

Para um pastor da AD, o membro deve buscar a igreja que sinta bem, mas, deve 

encontrar uma. “A partir do momento que você não está satisfeito em um lugar, você é 

livre para congregar aonde você quiser. Só que você tem que ter uma congregação” 

(Lauro, 09/02/2014). Para o pastor de uma igreja neopentecostal, atualmente existem 

muitas divisões nas igrejas. O problema das mudanças, é que a pessoa pode, ao mudar de 

igreja, enfraquecer sua crença em Deus. “Cada igreja tem a sua cultura” (Ednaldo, 

entrevista em 28/03/2014). Reclama do fato das pessoas ficarem “escolhendo” a igreja, o 

pastor, etc. Chama isso de “igreja a gosto do freguês” (ibidem). A pastora de uma igreja, 

recém-criada, diz que há o lado bom, pois, Jesus move seus exércitos retirando, de uma 

igreja, pessoas “sem tarefas”, e enviando para outra que há muito trabalho a ser feito. Mas, 

enfatiza que há também o lado ruim, que é a mudança, de denominação, pelo não desejo 

de uma vida cheia de restrições (Silmara, pastora pentecostal, entrevista em 24/03/2014). 

Entre as lideranças do Kardecismo e da Umbanda o processo de mudança de 

religião é visto com maior naturalidade. Para uma liderança kardecista, as pessoas 

recebem uma herança católica, cujas explicações nem sempre respondem às inquietações 
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existenciais. A religião precisa, acima de tudo, explicar (de modo que lhes satisfaçam) a 

“construção” e “manutenção” do mundo (BERGER, 2004). Sendo assim, é natural que 

busquem, em outras religiões, esclarecimentos sobre tais questões. Uma liderança 

umbandista tem a seguinte opinião: “penso que cada um tem que achar o melhor para si. 

Não importando se é Umbanda, se é kardecismo, se é católico, evangélico, acho que cada 

um tem que procurar seu rumo, até encontrar” (Geraldo, Umbanda, entrevista em 

13/09/2013). Explicita-se, aqui, a questão da teodiceia.  

Vê-se que cada grupo estabelece uma relação diferente com o processo de 

“escolha” da religião. Embora o campo religioso, em Rio Grande da Serra, esteja bastante 

restrito ao cristianismo – não possuindo templos das demais religiões universais, das 

novas religiões japonesas, ou grupos dos vinculados ao universo da Nova Era 97– não está, 

pela dinâmica e variedade que os grupos presentes permitem, impossibilitado de ser 

analisado por aquilo que Negrão (2009) chama de “novas tramas do sagrado”. 

Mesmo que dentro de um espectro majoritariamente cristão, os arranjos e 

rearranjos, atualmente, são diversificados. Por outro lado, a circulação entre as diversas 

igrejas não significa, fundamentalmente, o abandono de um universo religioso para o 

ingresso em outro, mas, o acúmulo desses vários universos simbólicos (NEGRÃO, 2009). 

E o que torna o campo religioso, na cidade, complexo é a tensão entre a força da herança 

religiosa católica e a construção, nas últimas décadas, de um habitus evangélico. 

Relativo aos ganhos, ou perdas, na mudança de religião, é uma questão relativa. 

Em princípio, poderia significar a quebra no processo que possibilita a construção de 

“vínculos duradouros”, importante para o acesso, dentro de uma rede, a determinadas 

estruturas de oportunidades. Também poderia ocorrer o “enfraquecimento das crenças”. 

Mas é comum, em conversas com moradores da cidade, perceber a satisfação em pertencer 

a um novo grupo, pois existem novas (nem sempre abandonando as velhas) possibilidades 

de “salvação”. Seria possível mensurar o que se ganhou ou perdeu? Em alguns casos sim, 

outros não. Até porque, em uma cidade pequena, mudar de igreja nem sempre significa 

mudar de rede, pois, há situações em que as pessoas já se conheciam. Ou até mesmo a 

mudança ocorre porque, em outra igreja, tem contatos mais próximos. O que se pode 

concluir, no entanto, é que não há absoluta acomodação dentro do campo religioso. 

 
                                                 
97  Registre-se que há o pertencimento individual (sem locais de encontro) em outros grupos religiosos, como 
Seicho-no-ie, Ordem Rosacruz, AMORC, Maçonaria e adeptos de grupos de tradição cigana. 
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 3.1.2  Práticas associativas civis e populares em Rio Grande da Serra 

 

Na seção anterior analisamos a “participação”, dos respondentes da pesquisa, no 

âmbito eclesiástico. Nesse ponto, examinaremos as práticas associativas que transcendem 

o espaço sagrado. A intenção, no caso, é analisar como os membros dos diversos grupos 

religiosos se envolvem, na cidade, em movimentos sociais, espaços púbicos ou no âmbito 

político. Isso contribuirá para que identifiquemos o peso que cada uma, dessas esferas, tem 

nas “trocas simbólicas” entre os participantes e os espaços em que se associam. 

Na tabela 27, apresentamos dados, distribuídos por grupos religiosos, relativos à 

participação em “espaços sociais” no campo político, acadêmico, social ou recreativo. 

Além da análise de como se amoldam de acordo com a afiliação religiosa, se destacam as 

diferenças, em termos de participação, no âmbito de “gênero”, “faixa etária”,98 

“escolaridade” e “renda familiar”. A análise não pretende ser detalhada, senão realçar o 

envolvimento, nas diversas esferas da sociedade, daqueles que, como já observado, 

apresentam importante “participação” no campo religioso. 
 

Tabela 27 – Práticas associativas civis/populares - distribuídos por grupos religiosos – (%) 

Práticas associativas Total  Católicos  Evangélicos Kardecistas Umbandistas 
Partido politico 21,14 19,38 20,67 28,00 33,33 
Sindicato/associação de classe 8,29 8,75 6,67 16,00 6,67 
Sociedade Amigos de Bairros 14,57 19,38 9,33 16,00 13,33 
Associação profissional 5,71 6,25 4,00 8,00 13,33 
Associação de luta por moradia 4,57 4,38 5,33 4,00 - 
Associação acadêmica 2,00 1,25 3,33 - - 
Associação cultural/esportiva 16,00 16,88 15,33 24,00 - 
Grupos de terceira idade 8,00 10,63 4,67 8,00 13,33 
Trabalhos voluntários/assistenciais 28,00 31,25 26,67 24,00 13,33 
Conselhos: saúde, segurança, tutelar 12,00 11,88 10,67 20,00 13,33 
ONGs 8,57 7,50 8,00 16,00 13,33 
Outros 12,29 15,00 9,33 20,00 - 
Não participa 38,57 30,63 47,33 28,00 53,33 

 

Para coleta das informações foi disponibilizado, aos respondentes, um variado 

leque de possibilidades associativas. O pressuposto associativo, como nós o entendemos, 

está para além do âmbito formal ou estruturado, mas, ocorre nas relações pouco 

institucionalizadas. Tal premissa foi informada aos respondentes estimulando que 

assinalassem os itens propostos ainda que seu vínculo fosse pouco formal. Para estimular a 
                                                 
98 No caso de “gênero” e “faixa etária” os dados constam em tabelas (35 e 36) no anexo da tese. 
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captação de um universo maior de participação incluímos o item “outros”. Para efeito de 

análise procuramos reunir as “práticas associativas” por afinidade. 

Do total dos respondentes, 38,57% não assinalaram qualquer prática associativa. 

Esse percentual é maior entre os evangélicos e umbandistas e menor entre os católicos e 

kardecistas. O percentual de mulheres (47,24%) que indicou não ter práticas associativas, 

é consideravelmente maior do que os homens (27,15%). Também é alto entre os jovens de 

até 24 anos (62,50%), se comparado, por exemplo, aos respondentes acima de 60 anos 

(22,73%). É maior entre os que possuem o 2º grau, completo ou não (45,51%), comparado 

aos que possuem nível superior, completo ou não (27,03%). Igualmente é mais alto entre 

os que têm até 3 SMs (46,55%) comparado aos que possuem 9 SMs (28,57%). Nota-se, 

que os grupos que possuem maior frequência participativa no espaço eclesiástico 

(evangélicos, mulheres e jovens) têm menor participação fora dele. 

Entre aqueles que indicaram possuir práticas associativas, o item mais assinalado 

foi o de “trabalhos voluntários ou assistenciais”. Designaremos, aqui, por práticas sociais 

não institucionalizadas. Explicitamos, na coleta de dados, que a pergunta se referia a 

trabalhos fora do âmbito religioso. O percentual é maior entre católicos, que, em geral, 

constroem sua pertença religiosa baseada em trabalhos sociais e menor entre os 

umbandistas. O responsável por um dos Terreiros estudados nos explicou que o trabalho 

social, em sua casa, acontece no âmbito religioso, através das curas e desobsessões.  

Nesse grupo incluímos as “associações de luta por moradia”. O envolvimento 

nessa forma de associação foi indicado por um número baixo de respondentes, embora, na 

cidade, não seja um problema inexistente.99 O grupo religioso que mais indicou 

participação foi o dos evangélicos.100 A participação masculina é maior do que a feminina 

e tem maior envolvimento pessoas com maior faixa etária. Ao contrário de outros casos, 

aqui a maior participação é de quem tem menor salário e renda.  

Num grupo que chamaremos de práticas sociais institucionalizadas, reunimos 

aqueles que têm envolvimento em ONGs. A participação, nesse grupo, não se mostrou 
                                                 
99 Entre os casos de “ocupação” ocorridos no município, destacamos o processo na Vila Lavínia (região C), 
contigua ao bairro Santa Tereza. Há, aproximadamente, 25 anos, houve uma ocupação nessa Vila. Ao longo 
de tempo, a prefeitura fez melhorias. Porém, há cerca de cinco anos, identificou-se que se tratava de uma 
área de recreio, e conforme legislação, a prefeitura deveria desocupá-la. Os moradores formaram um grupo 
para resistir à desocupação. Depois de muita negociação (e com o acompanhamento de um advogado que 
formou uma comissão) conseguiu-se um acordo para não ocorrer o despejo. Até aonde acompanhamos, 
todos os moradores que entraram no “acordo” não corriam mais o perigo de serem despejados. 
 

100 No caso de desocupação da Vila Lavinia (nota de rodapé anterior), entre as pessoas que lideraram o 
movimento está Solange (migrante mineira), que é negra e evangélica pentecostal. 
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alta. Kardecistas e umbandistas apresentam maior participação, assim, como os homens 

participam mais. No caso da faixa etária, se destaca quem tem entre 25 a 39 anos. Também 

é maior a participação de quem tem curso superior e maior renda familiar.  

Quando agrupamos práticas voltadas para ações políticas, como “partidos 

políticos”, “sindicatos”, “associações de bairro” ou “conselhos” notamos maior 

participação entre kardecistas, uma relativa participação entre católicos e umbandistas e 

menor entre evangélicos. No campo católico, os tradicionais participam em maior volume 

do que os carismáticos e no campo evangélico os pentecostais participam mais do que os 

não pentecostais. A participação em “partido político” se destaca entre os católicos 

tradicionais, embora, seja significativa a participação, desse grupo religioso, nas “SABs”. 

Os kardecistas têm importante participação nos “conselhos” em geral. 

Nesse grupo os homens participam em volume, consideravelmente, maior (mais 

que o dobro) dos que as mulheres. O que demonstra que os “espaços de poder” ainda são 

masculinos. Em termos de faixa etária a participação vai aumentando, significativamente, 

entre os mais velhos. Com respeito à escolaridade, participam mais os que estão no 1º grau 

(completo ou não) e no curso superior (completo ou não). A participação é menor entre os 

que estão no 2º grau (completo ou não). Em termos de renda familiar a participação 

aumenta, de maneira considerável, na medida em que aumenta a renda.101  

Num grupo formado por associações profissionais e acadêmicas, a participação se 

apresenta baixa em todos os grupos religiosos. É um pouco mais expressiva, entre 

kardecistas e umbandistas. Também se torna mais volumosa entre os homens, entre os que 

têm entre 40 e 59 anos, quem tem curso superior e renda familiar mais alta.102 Tanto 

quanto os espaços associativos no campo político, o associativismo no campo 

profissional/acadêmico demostra menor participação de determinados grupos, como os 

evangélicos pentecostais, os umbandistas, as mulheres e os jovens. Há, nesse caso, o 

problema da homofilia (MARQUES, 2010 e 2012), ou seja, esses grupos além de 

possuírem menor renda e escolaridade, tem menor inserção em redes que poderiam lhes 

propiciar maior acesso a estruturas de oportunidades. 

Em um grupo que designamos por recreativo, que reúne as “associações 

culturais/esportivas” ou “terceira idade”, se destacam os católicos e kardecistas, entre os 
                                                 
101 É preciso considerar que aplicamos questionários para um número importante de pessoas com cargo 
público (vereadores e secretários) ou mesmo funcionários da Prefeitura e Câmara Municipal, o que, no caso, 
colaborou para a elevação salarial desse grupo. 
102 No caso da “renda familiar” acima de 9 SMs não houve indicação de participação nesse grupo. 
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que mais participam e os evangélicos e umbandistas entre os que menos participam. Aqui, 

como no grupo anterior, participam mais os homens, os que possuem maior faixa etária, 

principalmente no grupo de terceira idade, e os que têm maior renda. Em termos de 

escolaridade, se destacam os que têm 1º grau e curso superior (completo ou não). 

O grupo que reúne o item “outros” se refere, essencialmente, a práticas associativas 

que trataremos mais adiante quando abordarmos o conceito de “redes sociais”. Os grupos 

mais citados (pela ordem) foram: Profavi (especialmente os participantes do Projeto 

“Mulheres tecendo a cidadania”), ARA (grupo de recuperação de alcoólicos), Rede Social 

(que reúne igrejas na cidade), Conselho Tutelar, APAE, Associação Social Cristo Rei e 

Projeto Fibras da Serra. Entre os respondentes, estão incluídos tanto os que participam 

como voluntários nas redes, como os que se beneficiam delas. 

De maneira geral, a sociedade civil tem se organizando em espaços associativos no 

município. Estão mais ou menos estruturados em associações, cooperativas ou projetos 

específicos e, invariavelmente, atuam onde o Estado está ausente. A parceria entre esses 

espaços, e o poder público, ocorre em menor proporção do que o necessário para assistir a 

população com maior amplitude. Na realidade, cada um “se vira” como pode e tem 

conseguido atender, pelo menos em parte, parcela carente da população.  

Por outro lado, a inserção, ou influência, política desses projetos é limitada. 

Nenhum espaço associativo tem reunido a população para ações políticas num volume 

suficiente para pressionar a celeridade de políticas públicas. Mesmo a Rede Social, que 

reúne associações e Igrejas da cidade, apresenta limites quando a questão é colocar em 

pauta debates de cunho “político” – embora tenha havido esforço no sentido de discutir 

temas “emergenciais” – e acaba se restringido a organização de “campanhas 

arrecadatórias”. A pesquisa aponta, também, para uma participação pouco homogênea em 

termos de gênero, escolaridade, faixa etária ou renda familiar.  

Aqui a exceção, no que diz respeito à influência política na cidade, poderiam ser os 

partidos políticos.  Mesmo nesse caso, as ações políticas ocorrem de forma isolada ou 

pontual e não envolvem, pelo menos sistematicamente, a população. Os debates políticos, 

entre situação e oposição, estão internalizados na Câmara Municipal (divulgados pelos 

jornais regionais), e pouco incorporadas em campanhas de rua. No período de nossa 

pesquisa, as ações de rua que presenciamos foram “abaixo-assinados” promovidos pelo 

Partido dos Trabalhadores (atualmente, partido de oposição) cobrando melhoria na Saúde 
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e Segurança Pública, ou Ações Sociais, com caráter assistencial (cortes de cabelo, medição 

de pressão ou informações jurídicas), promovidas pelo Partido Republicano Brasileiro. 

Nas sessões da Câmara Municipal verificamos pouca presença – de forma 

individual ou em representações coletivas – dos munícipes. Este recinto público, diga-se 

de passagem, possui um espaço físico que acolhe pouquíssimas pessoas. Nas sessões que 

acompanhamos, não presenciamos qualquer tipo de manifestação popular na tribuna. Se a 

presença, da população, no plenário é pouco expressiva, ela é ainda menor com respeito às 

mulheres e os jovens. A presença feminina também é restrita no âmbito legislativo que, de 

um número de onze, possui somente uma vereadora.  

Em outros eventos como Conferência municipal sobre acessibilidade (27/04/2012) 

ou Conferência municipal de educação (27/06/2013) notamos que a presença da população 

é restrita. A inserção, nos espaços de discussão pública, concentra um grupo circunscrito 

de pessoas que participam, de forma cumulativa, em várias delas. A população, de forma 

geral, fica distante desses debates.  

 

 

3.2 Redes sociais e religiosas no município de Rio Grande da Serra 
 

 

Procederemos com a discussão entorno da contribuição das redes sociais no 

sentido de amenizar condições de segregação que conduzem a população, nas periferias 

urbanas, a situações de homofilia. Realizaremos, nesse ponto, a apresentação das redes 

sociais presentes no município. Referem-se tanto às redes no campo religioso – formadas 

na participação em atividades litúrgicas ou sociais como redes mais estruturadas ou 

institucionalizadas (associações) em torno das igrejas – como redes fora do campo 

religioso, mas, com participação dos adeptos dos grupos religiosos presentes na cidade. 

 

3.2.1 Redes sociais: o que são e como atuam em situações de vulnerabilidade social 

 

As redes sociais, em suas múltiplas esferas (familiares, amizade, profissionais, 

religiosas ou associativas), contribuem, de forma privilegiada, para a compreensão das 

relações sociais, em geral complexas, estabelecidas entre indivíduos e instituições nas 
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sociedades contemporâneas.103 Dizem respeito às interações produzidas, entre as pessoas, 

por uma convivência de longo período (MARQUES, 2010 e 2012). No espaço urbano, em 

que há uma concentração, e emaranhado, de grupos sociais altamente diversificados, as 

redes têm sua capacidade de ação ampliada. Entrementes, o contexto (regional, social, 

etc.) em que estão inseridas determina, de um jeito ou de outro, sua forma de atuação. As 

“redes religiosas”, por exemplo, demonstram grande força e penetração nas periferias 

urbanas (ALMEIDA, 2004; BARRERA, 2012),  

Desse modo, as práticas associativas, discutidas anteriormente, potencializam as 

relações em “rede” que ganham força e espaço tanto pelas aproximações que a realidade, 

em toda sua complexidade, permite, como pelo potencial de ganho que os vínculos 

duradouros, gerados ao longo do tempo, proporcionam. Relações de parentesco, amizade, 

vizinhança, religiosa, entre outras, se revelam eficazes na obtenção de favores – com peso 

significativo à população mais pobre –, nas relações de troca, ou no acesso às estruturas de 

oportunidade (LOMNITZ, 2001; MARQUES, 2009, 2010 e 2012).  

 

Redes sociais: formação de vínculos e trocas de favores 
 

Lomnitz (2001), na obra Redes sociales cultura y poder, cuja abordagem do tema 

se baseia em experiências latino-americanas, identifica, no âmbito de uma antropologia 

econômica, três padrões básicos e recorrentes de relações em rede: “reciprocidade”, 

“redistribuição” e “intercâmbio de mercados”. Entre os casos pesquisados e analisados 

pela autora, destacamos o compadrio e as barriadas. 

O compadrio constitui em uma espécie de norma cultural, e estabelece um contrato 

entre parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, membros de Lojas maçônicas ou 

partidos políticos, na classe média urbana no Chile. Esta comporta um intercâmbio de 

favores e amizades, estabelecendo uma relação de reciprocidade (empregos ou vagas em 

escola de alta reputação) que podem significar, àqueles/as que as frequentam, inserção em 

respeitados círculos sociais. Os favores devem ser retribuídos na forma de outros favores 

(LOMNITZ, 2001). 

                                                 
103 Cabe registrar, pertinente às “redes midiáticas de relacionamento” (hospedadas na internet), bastante 
evidenciadas pelos meios de comunicação, e comumente chamadas de “redes sociais”, que é um fenômeno 
relativamente novo – não mais que 10 anos – que estabelece uma relação “virtual” entre seus participantes. 
Não devem ser confundidas com as inúmeras formas de aproximação “concretas”, baseadas em mecanismos 
de reciprocidade e intercâmbio, por sua vez, objeto do presente estudo.   
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A rede social mexicana é composta por famílias nucleares vizinhas que praticam 

intercâmbios sistemáticos entre si. Vivem em locais denominados barriadas (bairros ou 

vilarejos) povoados, em grande parte, por migrantes camponeses, em geral, oriundos dos 

setores mais pobres do campesinato, em sua maioria “sem terras”. Entre os objetos de 

intercâmbio estão informações, ajuda para emprego, empréstimos de dinheiro, serviços, 

apoio moral em situações de casamento, batismo ou funeral. Ocorrem dentro de relações 

de confiança, igualdade de carências e proximidade residencial (LOMNITZ, 2001).   

Um aspecto a ser considerado – observando as barriadas – são as redes formadas 

no processo migratório. Com exceção dos pioneiros – os primeiros de uma mesma família 

a se deslocarem –, a migração é estimulada pelo fato de haver aqueles que já deixaram 

seus locais de origem, formando redes que possibilitam a vinda de outros migrantes. Mas, 

a formação de redes no processo migratório, não se constitui de um fenômeno marcado 

pela fixidez, ao contrário, as redes, nesse contexto, podem se constituir e se modificar pelo 

caráter provisório das relações sociais (MARQUES, 2010; MOYA e MARQUES, 2012). 

Destaque-se, no entanto, a formação de mecanismos de “ajuda mútua” e “solidariedade”, 

entre as comunidades de origem e destino, permitindo criação “redes de apoio e 

oportunidades” para os que se deslocam (FONTES, 2008; FOERSTER, 2010).  

As redes sociais podem atuar em diversos campos. O Estado, ao promover políticas 

públicas, pode gerar redes que ligam moradores de comunidades “segregadas” a 

instituições públicas e privadas. Mesmo que a partir de concepções diferenciadas, como 

partidos de esquerda ou de direita, possibilitam, em algum grau, a geração de “vínculos” 

entre os diversos atores sociais envolvidos (MARQUES, 2003; PAVEZ, 2005). Também os 

movimentos sociais podem estimular a criação de redes sociais. Castells (1980 e 1983), 

por sua vez, analisa o “movimento de citadinos” na Espanha e dos “pobladores” no Chile e 

aponta para a importância dessas redes, na década de 1970, na organização política da 

“vizinhança” em associações de bairro para reivindicações, e conquistas, no âmbito da 

moradia popular. 

 

Redes Religiosas em situações de homofilia 
 

Em que medida, as redes sociais são capazes de contribuir para que se acumulem, 

no conjunto da sociedade, parcelas maiores de capital econômico ou simbólico?  As redes 

são relevantes nas periferias urbanas, considerando seu afastamento, sócio espacial, dos 
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grandes centros? Por reunirem determinadas condições, entre elas um considerável 

isolamento social (segregação), as periferias imputam, aos seus moradores, relativa 

homogeneidade de condições econômicas, como pouca diferenciação em termos de 

formação escolar ou profissional. A situação é mais intensa em determinados grupos 

sociais com respeito à cor/raça, gênero ou faixa etária, que apresentam elementos 

específicos de vulnerabilidade social.104  

Em situação de homofilia, há uma grande tendência para que os indivíduos formem 

redes (familiares, vizinhança, profissionais) locais, centradas ao redor do próprio grupo, e 

pouco diversificadas (MARQUES, 2010; MOYA e MARQUES, 2012). Embora isso 

fortaleça os vínculos entres os participantes, os afastam de estruturas de oportunidades que 

residem para além do próprio grupo. Questão que nos remete ao conceito de “fraqueza dos 

laços fortes” (GRANOVETTER, 1973). 

Os laços fracos são indispensáveis na construção de oportunidades, como para a 

integração da comunidade para além do seu próprio espaço circunscrito. 

Contraditoriamente, os laços fortes podem levar a fragmentação e concentração social. Ao 

se moverem em ambientes diversos, os indivíduos tendem a se conectar a um mundo 

diferente do que está habituado a viver, obtendo novas informações e acesso a novas 

estruturas de oportunidade (ibidem). As redes sociais formadas no espaço periférico 

podem ter papel fundamental para a obtenção de emprego na medida em que possibilitam 

a ampliação de contatos e, por conseguinte, o acesso a informações e oportunidades de 

trabalho (GUIMARÃES et al., 2012). 

É nesse contexto que se destacam as redes sociais. Para esse estudo, a importância 

está nas redes de caráter religioso (ALMEIDA e D’ANDREA 2004). Já tivemos a 

oportunidade de destacar o impacto que as redes religiosas produzem para os moradores 

de favelas (por exemplo, Paraisópolis) instaladas ao lado de bairros nobres (por exemplo, 

Morumbi). Possibilitam, por vezes, acesso a empregos, visto que uma pessoa que consiga 

trabalho em uma residência no bairro, poderá indicar membros de sua igreja para outras 

residências. Mas, há os elementos simbólicos envolvidos. Estudos em favelas no Rio de 

Janeiro destacam as redes religiosas, especialmente no campo evangélico, como 

alternativa de integração social, ou mesmo “moral” no interior de uma “sociabilidade 

                                                 
104 Quando falamos em “homogeneidade” de condições sociais não afirmamos que as “periferias”, em seu 
conjunto, sejam caracterizadas por problemas semelhantes. A ideia aqui contida é que as pessoas, em 
determinadas circunstâncias de segregação, podem assumir condições sociais similares. 
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violenta”, em que a população convive, diariamente, com o tráfico (MACHADO DA 

SILVA, 2008; MESQUITA, 2009).105  

Na próxima seção, apresentaremos as redes sociais em Rio Grande da Serra. Cabe 

lembrar, que, conforme indicado nos capítulos anteriores, há diferenças socioeconômicas 

entre os moradores da cidade, como situações desiguais em termos de vulnerabilidade 

social entre as regiões (bairros). O objetivo, daqui por diante, será analisar como as redes 

sociais, dentro e fora do campo religioso, contribuem para o aumento do capital social (o 

que aprofundaremos no capítulo 4) dos participantes das diversas regiões na cidade. 

 

3.2.2  As redes sociais e religiosas em Rio Grande da Serra 

 

Passaremos, agora, para a apresentação das redes sociais e religiosas no município 

de Rio Grande da Serra. Aqui, como já observamos anteriormente, se misturam práticas 

pouco institucionalizadas, como a participação em missas, cultos ou sessões, como aquelas 

que esboçam algum tipo de estruturação ou institucionalização, como grupos que 

pressupõe alguma forma de adesão (inscrição ou mensalidade) ou possuem um corpo de 

funcionários ou voluntários. 

 

Redes sociais no campo religioso católico 

 

A Igreja Católica, além da Paróquia de São Sebastião – erigida no final da década 

de 1970 –, conta com quatorze comunidades distribuídas pelos bairros – boa parte delas 

está em bairros carentes – locais em que ocorrem celebrações, reuniões e atividades 

sociais.106 A celebração eucarística (missa) é um espaço importante na relação entre os 

fiéis e a igreja. Instante em que as pessoas se encontram para uma vivência religiosa, mas, 

que permite ocasiões de sociabilidade. Além das missas regulares na Paróquia, há as 

missas e celebrações (também realizadas por leigos) nas comunidades.107 É comum que 

                                                 
105  Chamamos aqui, cf. Machado da Silva (2008), de “sociabilidade violenta” o conjunto das “normas 
sociais e de convivência”, normalmente, fora do controle do Estado, em que estão inseridos os moradores de 
favelas do Rio de Janeiro, geralmente, com forte presença do “Tráfico”.  
106 A relação de comunidades, com indicação dos respectivos bairros (e as regiões que estes estão 
distribuídos), estão dispostas no quadro 2, no anexo da tese. 
107 As comunidades são constituídas por templos menores do que a Paróquia, mas, acolhem bem os membros 
porque são direcionadas aos moradores dos bairros em que estão instaladas.  
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ocorram celebrações em homenagem aos Santos que dão nome à comunidade. Atualmente, 

a missa também tem sido celebrada na Capela de Santa Cruz que, até recentemente, estava 

sendo utilizada como ponto turístico na cidade.108 

O cumprimento dos sacramentos são ocasiões importantes na trajetória do católico. 

Tivemos a oportunidade de participar (03/11/2013) de uma “cerimônia de Crisma” 

(confirmação do batismo) que envolveu, aproximadamente, cem jovens. Nessa data a 

igreja estava cheia. Todos foram lembrados, no momento da homilia, da importância de 

viver os sacramentos, como caminho para a “santidade”. Ao final, perguntamos a uma 

mãe, sobre a vivência do filho, que nos disse: “é uma experiência muito importante, pois, 

aumenta nossa fé e esperança”.  

Além da celebração eucarística, ocorrem outras cerimônias que são parte do 

calendário oficial da igreja na cidade, como a missa de aniversário da Paróquia (em 

janeiro), a missa de aniversário da cidade (em maio) e a missa-Afro (em novembro). No 

aniversário da Paróquia há uma programação, de festividades, para todo o mês. No dia (20 

de janeiro) em que ocorre a celebração oficial há, antes ou depois da missa, uma procissão 

pelo centro da cidade, ocasião em que se homenageia, com canções e orações, o santo 

padroeiro. A missa de aniversário da cidade, reúne, além dos fiéis, as autoridades. Em 

conjunto oram pelo desenvolvimento da cidade. 

A missa-afro, que ocorre em 20 de novembro – Dia da Consciência Negra –, apesar 

de uma cerimônia religiosa, é uma ocasião em que se discute a situação do negro no 

Brasil. Na celebração de 2011 a ênfase recaiu sobre os símbolos africanos. A entrada, na 

igreja, de pessoas vestidas com trajes africanos e música no ritmo do atabaque, somou-se 

ao discurso que remetia à história de Zumbi e aos quilombos. Na celebração de 2013, o 

tom do discurso girou em torno da conscientização sobre a realidade, de grandes 

adversidades, do negro no Brasil, especialmente nas regiões pobres. Vale lembrar que 

parcela, significativa, dos moradores do município se declara negra. 

Ainda no âmbito religioso, um espaço importante para a construção das redes, no 

interior da Igreja, são os grupos de oração. Eles ocorrem tanto na Paróquia, como nas 

comunidades. Na Paróquia, os grupos estão abertos a todos os católicos. Há grupos 

específicos, mas, a diferença se dá em termos de gênero, por exemplo, grupos de oração 

para os homens. Nas comunidades, o destaque está para os grupos de oração em torno dos 
                                                 
108 Há um pequeno museu na Capela (erigida em 1611) contanto sua história que, em alguma medida, se 
confunde com a história do surgimento da cidade. 



154 
 

católicos carismáticos. Não é necessário ser membro da RCC para participar, até porque a 

Igreja não estimula, oficialmente, qualquer divisão, mas, a grande maioria é simpatizante 

desse grupo. Os grupos de oração da RCC são estruturados em momentos de oração, com 

ênfase no louvor à Virgem Maria, e reflexões sobre a Bíblia. Invariavelmente, são 

instantes de intensa emoção e êxtase. “Nestes encontros [para oração] acontecem a 

manifestação dos carismas, conforme descrito na primeira carta de São Paulo aos 

coríntios capítulo 12” (Walter, 26/02/2014). 

Com respeito ao movimento de renovação carismática, em Rio Grande da Serra, há 

um trabalho estruturado junto aos jovens. A juventude participa dos grupos de oração, e, 

comumente, fazem parte do grupo louvor, mas, há uma celebração em dia específico. 

Costumam, também, realizar encontros. Participamos de dois deles, realizados na 

Comunidade São Francisco (região C). O “1º Shekina” (em 14/04/2012) tinha como 

elemento central a comunhão com Espírito Santo. Assim, estava escrito num cartaz: “mas 

descerás sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força”. Em outro encontro (18/08/2013), 

intitulado “1º Experiência de Oração”, voltado para jovens que estavam se aproximando 

do movimento, o tema estava associado ao “Fogo do Espírito”. Um louvor, em seu refrão, 

dizia: “vem incendiar minha vida com teu fogo abrasador”. 

O trabalho com os jovens tem sido uma preocupação da Igreja. Exemplo disso foi 

toda a estrutura preparatória para a participação da juventude da Paróquia no Jornada 

Mundial da Juventude (JMJ) com Papa Francisco no Rio de Janeiro, em julho de 2013. 

Participaram em torno de seiscentos e trinta jovens da região de Mauá, Ribeirão Pires e 

Rio Grande da Serra. Este último organizou, antes do JMJ, uma semana missionária – 

espécie de pré-jornada – com reuniões e celebrações religiosas. Para o Padre Leonardo 

(02/04/2014), embora tenham ocorridos problemas estruturais no local do evento, a 

participação dos jovens foi, certamente, um fortalecimento para sua fé. 

Passaremos para o registro das redes em que há relativa “institucionalização”. 

Estão dentro da estrutura da igreja e diretamente a ela subordinada. Possuem algum tipo de 

coordenação e reuniões regulares. São elas: 

i) Pastoral da Criança.109 As pastorais católicas, cujo propósito é cumprir a missão 

social da igreja, são diversas, mas, aqui, mencionaremos especificamente a Pastoral da 

                                                 
109 A Pastoral da Criança foi criada, em 1982, na época em que Dom Paulo Evaristo Arns era cardeal de São 
Paulo. Ocorreu com ajuda de sua irmã, Zilda Arns, médica sanitarista. O propósito, na época, era a redução 
da mortalidade infantil, ainda, muito expressiva no Brasil. 
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Criança. Atua principalmente nas comunidades, onde está a população mais carente. Em 

todas elas, realiza o trabalho de acompanhamento das gestantes, como orienta sobre 

alimentação, e vacinação, do recém-nascido. Realizam também a atividade de “pesagem” 

de crianças – do zero aos seis anos – para identificar indícios de desnutrição, o que é 

realizado através de gráficos que permitem o acompanhamento. Quando necessário, 

aplicam a “multimistura” de alimentos (alimentação enriquecida). Nas comunidades mais 

carentes, organizam distribuição de leite. No dia da pesagem das crianças, é comum 

realizarem um almoço (geralmente sopa) para as mães e crianças que se dirigem ao local.  

Em uma atividade que acompanhamos na Comunidade de Pouso Alegre (na 

“região I”), houve o destaque para o cuidado que as mães devem ter com a alimentação 

dos filhos, pois, se há a desnutrição, há o sobrepeso, devido à má alimentação. Cabe 

ressaltar que a Pastoral realiza todo esse acompanhamento em casas de mães solteiras, 

separadas ou esposas de presidiários. 

Outras pastorais, como Pastoral do Idoso, do Dízimo, ou ainda a Pastoral Operária, 

estão presentes na cidade. Cada uma realiza um trabalho específico – como campanhas, 

cursos –, mas, não tivemos a oportunidade de acompanhá-los de forma sistemática.110  

ii) Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Dentro do conceito de trabalho social, 

a Igreja tem o modelo das CEBs. As quatorze comunidades, distribuídas pelos bairros, 

estão, em tese, dentro dessa concepção. Conforme Mário (anotações em caderno de notas, 

06/02/2014) o representante das CEBs de Rio Grande da Serra, junto à Diocese de Santo 

André, há um trabalho da Igreja junto à população carente, sobretudo nas regiões F e G. 

Contudo, o trabalho não está organizado como em outras cidades. Atualmente, as pastorais 

é que têm cumprido um papel estruturado nas comunidades. Mário afirma que participou 

em janeiro do Encontro das CEBs, em Juazeiro do Norte, e pretende que o trabalho na 

cidade se fortaleça. 

iii) Humildes Servos da Rainha do Amor.111 É uma Congregação religiosa que, em 

Rio Grande da Serra, atua, desde o ano 2000, principalmente, no Parque América (região 

F). Caminham pela cidade, com uma indumentária peculiar (azul e branca), em geral, 

indicando muita simplicidade. Realizam trabalhos junto à população mais pobre, com 

especial atenção às crianças. Os religiosos não são ordenados padres, e, sim, “irmãos” e 
                                                 
110 No caso da Pastoral do Idoso, houve um período em que a Comunidade São Francisco realizava trabalho 
de artesanato e cursos de panificação voltados para os Idosos. Com menor frequência, o curso de artesanato 
ainda é realizado. 
111 Cf. http://www.servosdarainhadoamor.org.br/ - acesso em 25/08/2014. 

http://www.servosdarainhadoamor.org.br/
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precisam do reconhecimento da Diocese. Por essa razão, não lhes são confiados trabalhos 

pastorais. 

Registraremos, agora, as redes de caráter “institucionalizado”. Estão organizadas 

em associações/comunidades, possuem sede e um corpo de voluntários ou funcionários. 

i) Projeto Vicentinos.112 Em Rio Grande da Serra, a Sociedade Vicente de Paulo 

(Vicentinos), está situada na “região B” e realiza trabalhos com pessoas carentes, através 

de arrecadação e doação de alimentos, roupas e remédios. Grande parte é oriunda dos 

bairros que identificamos possuir maior vulnerabilidade social. As pessoas assistidas pelo 

projeto (com cestas-básicas, por exemplo) devem participar de reuniões semanais. O 

projeto chegou a doar cestas para cem famílias, o que diminuiu em decorrência de muitas 

delas passarem a ser assistidas por projetos governamentais (entre eles o Bolsa Família). 

Além das doações, são realizados cursos, entre eles o de costura, visando uma formação 

profissional para os envolvidos. O projeto tem como missão, 
 

Levar qualquer forma de ajuda a quantos dela precisarem, 
independentemente de raça, cor, nacionalidade, credo político ou 
religioso e posição social, por contato pessoal, no sentido de aliviar o 
sofrimento e promover a dignidade e integridade do homem, procurando 
não somente mitigar a miséria, mas também descobrir e remediar as 
situações que a geram.113   

 

ii) Associação Social Cristo Rei (ASCR). Com unidades nas regiões A, C e D, a 

Associação realiza trabalhos sociais com crianças e adolescentes. Tem sua origem com as 

irmãs franciscanas, que chegaram em Rio Grande da Serra em 1973. Em 1977 fundaram 

uma espécie de “jardim da infância” e, posteriormente, a ASRC. Sua missão é: “realizar 

ações de promoção humana, e defesa da vida nas áreas, Educacional, Social, Cultural e 

Religiosa, inspiradas no espírito franciscano e na prática de Jesus Cristo, que contribuam 

para o desenvolvimento integral da pessoa humana no plexo exercício da cidadania”.114 

Entre os projetos que desenvolve está o Projeto Alegria de Viver. O objetivo é 

retirar as crianças da rua no período que estão fora da escola. Como os pais trabalham, 

costumam ficar sozinhas. Muitos têm a oportunidade de ter uma alimentação melhor, o 

                                                 
112 Projeto fundado em 1872 (no Rio de Janeiro), chegou em Santo André em 1954, cidade que coordena, 
também, os trabalhos de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Possui, no país, aproximadamente 250 
mil voluntários. 
113 Cf. site do projeto: http://www.ssvpccsantoandre.org.br/ - acesso em 25/08/2014 
114 Cf. site da associação: http://www.ascr.org.br/ - acesso em 25/08/2014 

http://www.ssvpccsantoandre.org.br/
http://www.ascr.org.br/
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que nem sempre ocorre em casa. O projeto atende crianças de todos os níveis sociais e 

conta com atividades de reforço escolar, informática, capoeira, violão, bordado, pintura 

em tecido, jogos e brincadeiras. Outros projetos também são desenvolvidos, como, por 

exemplo, o Fortalecendo a Família, com o intuito de proporcionar atividades de 

conhecimento, informação, lazer, fortalecer vínculos e oferecer cursos de geração de renda 

para famílias em situação de vulnerabilidade social. 

iii) Missão Belém. Trata-se de uma comunidade que atua em situações de pobreza e 

desagregação social, entre elas, a de recuperação de dependentes químicos. O objetivo é 

dar acolhida a quem não tem um lugar para morar. Em Rio Grande da Serra, estão situados 

no Parque América e acolhem dependentes do sexo feminino. Em geral, as atividades são 

coordenadas por ex-dependentes, por saberem quais são os principais desafios dos 

usuários de drogas. Faz parte, da dinâmica do grupo, atividades religiosas, como orações. 

As associações que trataremos, a seguir, têm características institucionais, como as 

que acabamos de listar, porém, possuem vínculos indiretos com a Igreja Católica.  

i) Associação Promoção a Favor da Vida (Profavi). A associação está situada na 

Estrada do Caracu, próximo ao bairro Pouso Alegre (região “I”). É uma região com 

características rurais (com muitas chácaras), e a estrada que nos leva até a associação é de 

terra. Em dias de chuva (às vezes com neblina) fica enlameada, dificultando o trajeto a pé. 

Embora seja uma associação autônoma – recebendo verbas estaduais e federais –, tem 

origem (há aproximadamente quinze anos) na Igreja Católica e, mais, especificamente, 

com pessoas envolvidas nos trabalhos da Pastoral da Criança. Desenvolve trabalhos com 

crianças, adolescentes e seus familiares. Há cursos e oficinas de artesanato, pintura e 

costura. Tudo o que é produzido, pelas crianças, pode ser levado para casa e ser vendido. 

As mães dos assistidos participam dos cursos profissionais.  

Há também cursos de informática e capoeira, além de reforço escolar. Em uma das 

ocasiões (18/10/2014) que realizamos visita ao local, estava acontecendo uma aula de 

capoeira. Participavam, mais ou menos, quinze crianças entre meninos e meninas. Para o 

orientador, a capoeira é um “jogo” e, portanto, possui regras. Isso contribui muito para que 

as crianças aprendam viver em sociedade e respeitar os colegas. No total, 

aproximadamente oitenta crianças participam. As aulas de reforço são destinadas às 

crianças que têm dificuldade na escola. Em média participam entre doze ou treze crianças. 

No espaço físico da Profavi ocorre um projeto intitulado Mulheres Tecendo a 
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Cidadania. Tendo como princípio que parte das mulheres, em Rio Grande da Serra, está 

em situação de alta vulnerabilidade social, o projeto tem como objetivo ensiná-las técnicas 

de artesanato (em papel, pano, etc.) visando a produção de renda. Mas, é também, 

interesse do projeto produzir um capital que não é só material. Isso porque são mulheres, 

em geral, pouco alfabetizadas e que não trabalharam (muitas vezes por não ter onde deixar 

os filhos), ou seja, possuem pouca ou nenhuma autonomia financeira. Em conversa com 

algumas delas, notamos que a participação lhes traz, acima de tudo, autoestima e sensação 

de estarem mais integradas na sociedade. Há uma parceria do projeto com a Associação 

Fibras da Serra que, por sua vez está inserida, conforme mencionado (capítulo 1) em um 

projeto mais amplo de Economia Solidária. 

ii) Associação de Recuperação de Alcoólicos (ARA). O trabalho teve início, na 

cidade, há quatorze anos. Embora seja uma associação civil e autônoma, ficou instalada, 

até o início de 2014, em um salão da Paróquia de São Sebastião.115 Criou-se, com isso, 

uma ideia, por parte de fiéis, de subordinação da ARA com os trabalhos da Igreja Católica 

na cidade. Elemento reforçado pelo fato dos fundadores serem católicos atuantes na igreja 

– que afirmam nunca ter bebido. A associação segue uma orientação única (das 

associações antialcoólicas) para todas as cidades em que está localizada, embora, em cada 

uma a nomenclatura possa ser diferente. Há um padrão de funcionamento e abertura dos 

trabalhos. Em cada sessão, é organizada uma mesa, em que se nomeia o presidente/a e 

secretário/a. É lida a missão, da associação, e feita uma oração. É costume que se 

componha a mesa com convidados de outras associações. Após, começam os 

depoimentos.  

Os depoimentos, que variam entre cinco a sete em uma mesma noite, seguem uma 

linha muito comum. Os dependentes do álcool – não raro, dependentes de outras drogas –, 

começam relativamente cedo (entre 20 e 35 anos de idade) a beber e, invariavelmente, 

influenciados por amigos ou quando passando por instantes de dificuldade. A grande 

maioria são homens – embora haja mulheres que participam –, que afirmam ter bebido por 

muitos anos sem assumir a condição de dependentes. Por isso, praticamente todos relatam 

a mesma coisa: até que chegassem a uma associação, o que ocorre com muita resistência, 

destruíram o casamento (a família) ou perderam empregos. O “fundo do poço” é o 

elemento que simboliza o lugar, que o dependente chega, quando está no auge de sua 

trajetória de vício. Há um lema na ARA que é: “a mão que ostenta um copo de bebida 

                                                 
115 Atualmente a ARA foi para uma sede própria construída com companhas de arrecadação. 
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alcoólica, não sustenta uma família”. Não raro, há a participação de esposas, de ex-

dependentes, para relatar todo o sofrimento que a família se submeteu durante os anos em 

que o marido foi alcoólatra.  

Quando começam a participar das reuniões, assumem o compromisso de não beber 

mais (dentro da ideia do “evite o primeiro gole”) e a cada período de abstinência, vão 

recebendo uma medalha de condecoração (de “três meses”, “um ano” e assim por diante). 

Há os que estão há vinte ou trinta anos participando dos encontros. O primeiro dia, em que 

se faz o voto, é muito simbólico. Um dos participantes relata que em seu primeiro dia na 

associação afirmou: “aqui morre um bêbado, e nasce um grande homem”.  

 

Redes sociais no campo religioso evangélico 

 

Da mesma forma que no campo católico, dividiremos o campo religioso evangélico 

em redes mais ou menos institucionalizadas. Cabe registrar que as redes formadas com 

maior nível de institucionalização (com sede ou corpo de funcionários/voluntários) estão 

presentes, mormente, entre os evangélicos não pentecostais. No pentecostalismo, as redes 

se formam em torno das relações informais e no âmbito eclesiástico. 

Iniciamos tratando das redes no âmbito eclesiástico, com características poucos 

formais ou institucionalizadas. Elas se formam nos cultos e estudos bíblicos.  

i) O culto evangélico não pentecostal. Nesse universo religioso, há duas vertentes 

pelas quais estão agrupadas. Uma vertente em que estão as igrejas que fazem parte do 

chamado protestantismo de missão (Igreja Congregacional, Igreja Presbiteriana do Brasil e 

Igrejas Batistas), e, outra, em que estão as Igrejas Testemunhas de Jeová e Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos últimos dias.  

A primeira vertente tem sua origem na reforma protestante (século XVI, na 

Europa). No entanto, os missionários que se dirigiram para cá, no século XIX, eram de 

origem estadunidense, com o propósito de implantar o sonho da “terra prometida” 

(MENDONÇA, 2008b). Possuem a Bíblia como elemento central no culto. Esta deve ser 

estudada de forma profunda, pois, é o principal, para não dizer único, referencial para um 

comportamento moral adequado (rígido) à um “servo de Deus”. A distinção tem grande 

valor simbólico dentro do grupo (WEBER, 2004). Os cultos de louvor e adoração (em que 

se inclui a Santa Ceia) são os espaços privilegiados para a construção de redes de 
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relacionamento. Nessas igrejas, com exceção da Primeira Igreja Batista (renovada), 

encontramos um culto pouco emocional. Orações, hinos e louvores são contidos e não 

estimulam movimentos corporais.  

As igrejas oferecem um bom “acolhimento”, mas, o culto com poucos louvores, e 

sem a presença do êxtase pentecostal, atrai um público mais interessado no estudo Bíblico. 

Este ocorre no culto (momento da Palavra) ou em reuniões específicas. As igrejas Batistas, 

sobretudo a Primeira Igreja Batista – com um uma liturgia pentecostalizada –, atraem um 

público maior e, também, com maior volume de jovens.  

As Testemunhas de Jeová (TJ) e os Mórmons denominam seus “encontros” de 

reunião. Os Mórmons definem sua reunião principal por “reunião sacramental”. São dois 

grupos que se caracterizam por um forte trabalho missionário nas residências que tem o 

objetivo de apresentar e esclarecer sobre as “escrituras” (estas com interpretações 

doutrinárias e proféticas muito particulares). Estão bem organizados para transmitir todo o 

conteúdo dogmático de sua instituição. São duas organizações que possuem “redes” 

internas, de ajuda e socorro, muito estruturadas e focadas na família. Os Mórmons, por 

exemplo, possuem o que chamam de “sociedade do socorro”, que, segundo uma visão 

interna, é a mais antiga organização de ajuda às mulheres que se conhece.116 

Vimos (segundo capítulo) que os evangélicos não pentecostais possuem 

escolaridade e renda familiar pouco acima da média. No caso, os membros que estiverem 

em situação desfavorável, encontram, em sua participação eclesiástica, uma rede menos 

homofilica (em termos socioeconômicos) o que possibilita melhor acesso a estruturas de 

oportunidades.  

ii) Culto evangélico pentecostal. As redes formadas no campo religioso pentecostal 

são construídas, de forma geral, nos cultos, em atividades de estudo ou eventos religiosos 

específicos. Iniciamos com a participação nos “cultos” e “estudos bíblicos”. Primeiro, 

daremos uma visão geral do culto pentecostal.117 Posteriormente, destacaremos aspectos 

das igrejas de maior expressão nesse campo religioso.  

Abordar a liturgia pentecostal é tratar de um tema pleno de diversidade. Além das 

igrejas de maior expressão (em nível nacional e local) há uma variedade de outras igrejas 

                                                 
116 Cf. ttps://www.lds.org/manual/relief-society?lang=por – acesso em 01/09/2014. 
117 Relativo ao tamanho dos templos, isso varia muito na cidade. Nas regiões “A”, “C” e “D” encontram-se 
templos de todos os portes, inclusive os que acolhem mais de duzentas pessoas. Nas demais regiões são 
menores, não sendo raro que nos deparemos com igrejas que acolhem pouco mais de 30 pessoas. 
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que, maiores ou menores, novas ou antigas, estão distribuídas capilarmente pela cidade.118 

A ideia aqui é destacar questões que lhes são comuns e que contribuem para a formação de 

redes, no âmbito do que discute a presente tese, dentro das igrejas.  

As igrejas estão fundamentadas na ideia do “acolhimento”. Seja quem for, esteja 

como estiver, será aceito. Para o pentecostal, quando alguém se aproxima da igreja está 

recebendo o amor de Jesus. Cabe a ela, aceitá-lo. Nas igrejas pentecostais, o que menos 

importa, para a conversão, é a vida pregressa. Quanto pior for o currículo pessoal, maiores 

poderão ser as transformações. O “acolhimento” independe do tamanho da Igreja, mas, é 

possível dizer que nos templos menores, os vínculos tendem a ser mais fortes. Depois do 

acolhimento, virá a “conversão”. Mas, para que ela ocorra de fato, é necessário abandonar 

as “coisas do mundo” e passar a viver as “coisas de Deus”. Tal discurso (de santidade), em 

tempos atuais, é um assunto complexo. O que pode, ou não, ser parte do comportamento 

pentecostal vem se alterando demasiadamente. De qualquer forma, há, ainda, uma prédica 

que se baseia na distinção moral em relação aos não “evangélicos”. 

Um elemento importante na identificação de um “verdadeiro” crente, é o 

conhecimento da Bíblia. Todo crente tem que portar uma. No campo pentecostal, conhecer 

a Bíblia não significa ser alfabetizado. Uma participação regular nos cultos pode levar a 

isso. O não saber ler não impede a experiência religiosa, o que explica, em parte, a 

penetração do pentecostalismo entre as pessoas com menor escolaridade. A Bíblia pode ser 

estudada no culto, no momento da Palavra, ou, propriamente, nos horários de estudo 

bíblico (que não ocorre em todas as igrejas). Dividindo a centralidade Bíblica, no culto, 

está a manifestação do Espírito Santo. A presença do Espirito de Deus se manifesta, para o 

pentecostal através da glossolalia, da cura e da revelação (profecias). 

As orações e os louvores são responsáveis pela preparação, da igreja, para a 

Palavra e as manifestações do Espírito Santo. Há cultos em que esses são contidos, mas, 

há os cultos “avivados”, plenos de emoção e êxtase. Entretanto, o espaço ocupado entre as 

orações, e os louvores, varia muito atualmente. Há igrejas em que a pregação se “espreme” 

em meio aos intermináveis louvores. Geralmente são igrejas com expressiva presença de 

jovens, onde a música vem se tornado um valioso espaço de sociabilidade.  

Os “grupos de oração” e os “grupos de louvor” são espaços privilegiados de 

construção de redes de relacionamento. Os grupos de oração são formados, em geral, pelas 
                                                 
118 Consta no anexo da tese (Quadro 3) uma relação com as igrejas evangélicas nos bairros (regiões) 
pesquisados. 
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irmãs. Ocorrem em horários diferentes dos cultos regulares e, em muitos casos, em casas 

de irmãos/ãs. Contribuem para o fortalecimento dos vínculos. O louvor, por outro lado, 

tem ganhado espaço entre os jovens. Em Rio Grande da Serra, cidade com poucos locais 

de lazer, o louvor tem se tornado uma ocasião para ouvir música e conversar, seja antes ou 

depois do culto e nos ensaios. É uma porta de entrada para a igreja e rompe com a ideia 

que o espaço religioso é “chato” e “coisa de velho”. Segundo consta, há um público entre 

os jovens, que participam dos grupos de louvor, que já foram usuários de drogas.   

Além dos cultos de louvor e adoração, há cultos “específicos” no universo das 

igrejas. De acordo com a denominação, podem ser cultos da família, de libertação ou cura, 

ou ainda, culto da prosperidade. Atuam tanto com o foco em fortalecer aspectos morais, 

como simplesmente resolver problemas práticos. Tratam-se de redes que atuam tanto em 

elementos espirituais, ou simbólicos, como problemas no âmbito material. O culto é um 

espaço em que as pessoas se “encontram”. Embora a intenção seja religiosa, propicia 

instantes de confraternização. As festas de aniversário das igrejas, por exemplo, reúnem 

pessoas de outros ministérios, até mesmo de outras denominações, o que amplia a rede de 

contatos entre os fiéis tornando o contexto menos homofílico. 

A seguir, destacaremos os cultos em igrejas de maior expressão, tanto em nível 

nacional, como na própria cidade. 

 Assembleia de Deus (AD). O pentecostalismo em torno da AD está presente na cidade 

de forma expressiva, porém, sob intensa diversidade. Inúmeros são os ministérios. É o 

“culto de louvor e adoração” o elemento central na participação eclesiástica do 

assembleiano. Um aspecto importante do culto é a Palavra. O elemento “moral”, em 

torno de uma vida regrada, ainda, está presente no grupo religioso. Por isso, cultos 

como o “da família”, “de ensino” ou estudo bíblicos têm significativa participação, 

sendo a Bíblia o lastro para uma vida correta em termos morais.  

Na AD a oração e os louvores têm, igualmente, grande importância. Os cultos, em 

geral, cheios nos finais de semana, propiciam instantes de muita emoção e êxtase 

(gritos, rodopios, choros), que se intensificam nas “semanas de avivamento”. É o 

momento de maior impacto para quem está se aproximando da igreja. A participação 

do assembleiano em outras igrejas pentecostais, ou evangélicas não pentecostais, 

dependerá muito do Ministério, mas, de forma geral, não observamos restrições na 

formação de redes fora do âmbito de sua denominação. 
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 Congregação Cristã no Brasil (CCB). O culto de adoração é o espaço privilegiado, na 

CCB, para a construção de suas redes. Compõe-se de um dos únicos espaços para 

reunião de membros. O espaço para festas, dentro da Igreja, é restrito. Embora 

pentecostal, o modo de ser da CCB não permite exageros em termos de emoção 

litúrgica. A Palavra é proferida com placidez pelo ancião. A entoação dos hinos, ato 

controlado pela instituição, compõe um momento de louvor contido. Os instantes de 

maior “emoção” ocorrem durante as orações e testemunhos, mesmo assim, pouco 

comparados aos momentos de êxtase que se pode presenciar em outras denominações.  

Um aspecto, importante, a ser mencionado são as relações que se constroem em torno 

da “orquestra”. Os músicos, todos do sexo masculino (com exceção das “organistas” 

que são mulheres), participam de um “espaço religioso” prestigiado dentro da igreja, 

que, por sua vez, impõe considerável controle. As orquestras, periodicamente, realizam 

ensaios. Ocasião propícia para formação de vínculos entre os irmãos e irmãs, 

considerando, que, para os ensaios, são convidados membros de outras cidades.  

A CCB se define por um tipo, de formação de rede, suigeneris no campo pentecostal. 

Por um lado, dificilmente seus membros visitam outras denominações, embora, haja 

um constante intercambio no interior da própria igreja. Foerster (2009), se utilizando 

do conceito de Granovetter (a fraqueza dos laços fortes), observou que os irmãos da 

CCB privilegiam a formação de laços (fortes) entre os membros da própria instituição, 

em detrimentos de laços (fracos) com outros espaços associativos. Por outro lado, 

possuem um mecanismo consistente de atrair novas pessoas para seu interior, o que 

passa pelo relato das transformações operadas, por Deus, em sua vida e posterior 

convite ao culto àqueles que mostram interesse. 

 Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA). Como a CCB, a IPDA tem uma forma 

singular de organizar sua liturgia e, com alguma variação de tamanho, os templos 

também, como a CCB, apresentam características muito próprias, o que contribui para 

uma forma de identificação de grupo. Valorizando uma moral rígida, priorizam os 

cultos de louvor e adoração ou cultos da família. Há cultos todos os dias. Entre os 

primeiros quarenta ou cinquenta minutos, os membros ficam em oração. Não chegam a 

ter um tom emocional elevado, mas, o suficiente par envolver os presentes.  Entre um 

louvor e outro, palavras são proferidas e invariavelmente, remetem à cura ou a uma 

espécie de “exorcismo”.  
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No final do culto, os presentes são convidados para se dirigirem ao púlpito, momento 

que um obreiro irá lhe apor às mãos sobre se cabeça e proferir palavras de cura e 

revelação. Em Rio Grande da Serra, os membros da IPDA, com certa semelhança ao 

que ocorre na CCB, não privilegiam vínculos externos, estabelecendo poucos 

intercâmbios com outras denominações.  

 Igrejas Neopentecostais. As igrejas cujos aspectos litúrgicos, dogmáticos e de usos e 

costumes foram definidas (por parte da literatura) como neopentecostais não se fazem, 

em termos de número de templos, presentes de forma volumosa em Rio Grande da 

Serra.119 Em termos de culto, reproduzem, na cidade, o formato característico dos 

cultos de suas igrejas, somente, não possuem as multidões que vemos nos espaços 

televisivos.  

As igrejas que tivemos oportunidade de realizar observação participante, na cidade, 

foram as igrejas Internacional da Graça de Deus (IIGD) e Renascer em Cristo (IRC). A 

IIGD tem um público de meia idade. Entre os cultos que acompanhamos, destacamos o 

de “libertação e cura divina”. É um culto voltado para uma forma de “exorcismo” a 

tudo o que está impedindo a prosperidade dos fiéis, pois, segundo a visão da igreja, 

boa parte dos problemas tem origem espiritual. “Quando o problema é espiritual, não 

adianta você querer solucionar ele através do poder humano, físico ou natural. 

Precisa da ação de Deus” (Pastor Ednaldo, 28/03/2014).  

Na IRC acompanhamos, entre outros, o culto “das causas impossíveis”. Aqui a ideia é 

que não existe nada impossível para Deus, portanto, nada o será para seus filhos. A 

IRC é uma igreja pouco preocupada com as formas pentecostais tradicionais. Um 

exemplo é a vestimenta, o que atrai um público mais jovem. Digamos que a “rede 

neopentecostal" atua, de forma intensa, em resolver questões práticas, causas 

cotidianas. Valores morais estão presente, mas, não nos parece ser o foco. Não são 

igrejas que se fecham em si mesmas e procuram, dentro do possível, manter relações 

com outras igrejas pentecostais. 

iii) Eventos religiosos evangélicos. Além do culto (em todas as suas variações), 

ocorrem “eventos” no campo evangélico que se encaixam no âmbito das redes não 

institucionalizadas, e, que, embora ocorram dentro das igrejas, estão fora das atividades 

                                                 
119 Por serem igrejas reconhecidas por um habitus religioso construído por atrair uma membresia de 
“passagem” por se localizarem em locais de grande fluxo de pessoas – como grandes avenidas, ou 
localizações contiguas a estações de trem ou metrô – não encontram na cidade uma situação propícia. 
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eclesiais que podemos chamar de regulares ou cotidianas. Listaremos os eventos, 

relevantes, que identificamos e posteriormente faremos uma apresentação geral. Registre-

se que eles estão, em sua grande maioria, no campo pentecostal. Entre eles estão: 

“Semanas de Avivamento”, “Congressos de Louvor e adoração”, “Congressos de 

Mulheres”, “Congressos de Jovens de Adolescente”, “Encontro de Princesas”. 

O que há de comum, nesses eventos, é que são considerados, pelos fiéis, instantes 

“privilegiados” de louvor e adoração a Deus. Normalmente, as igrejas convidam umas às 

outras e, assim, são eventos com grande participação de pessoas. É comum a participação 

de membros da Igreja Batista (não pentecostal). Os momentos de oração e louvor são 

muito intensos, assim como o instante da Palavra, que, não raro, envolvem pregadores 

convidados. São atividades estritamente religiosas. Mesmo o Congresso de Mulheres (que 

ocorre na Igreja Chama de Fogo) tem o objetivo de discutir o papel da mulher na família e 

na igreja. A maioria envolve várias igrejas, o que o reforça a noção de “povo evangélico”. 

Do ponto de vista da construção de redes, esses eventos contribuem, sobremaneira, para a 

ampliação dos contatos entre os participantes. 

Agora registraremos um conjunto de redes, ainda dentro “campo evangélico”, que 

podem ser classificadas como de relativa “institucionalização”.  Podem ocorrer dentro da 

própria igreja, através dos trabalhos dos ministérios, ou, em certos casos, são realizados 

com parcerias com organizações institucionalizadas. 

i) Redes de apoio à dependência química. Um dos problemas, reconhecidamente, 

como de grande preocupação em Rio Grande da Serra é a questão da “dependência 

química”, sobretudo, entre os jovens. Ela ocorre através do consumo do álcool – 

estimulado pela volumosa quantidade de bares, lanchonetes ou botecos na cidade –, como 

pelo aumento do consumo de drogas ilícitas. As igrejas, de forma geral, não estão alheias à 

questão – como já observado entre as redes católicas – e as igrejas evangélicas têm 

procurado agir no problema (NORONHA, 2011). Muitas delas têm atuado através dos 

ministérios. O ministério do louvor, por exemplo, que envolvem os jovens, tem sido uma 

forma de atrai-los para as igrejas e, através de um discurso (de santidade) de cunho 

dogmático, procuram mudar seu comportamento. Há igrejas que têm realizado trabalhos 

mais organizados, o que significa criar uma estrutura que passa por realização de palestras, 

ou acompanhamento de dependentes, a exemplo da Primeira Igreja Batista. 

Muitas dessas redes estão inseridas no contexto religioso de evangelização. As 

igrejas, principalmente, as pentecostais, tem realizado um trabalho de ir a campo (ruas, 
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becos, biqueiras) para evangelizar os “drogados”. Em muitos casos o trabalho é realizado 

por ex-dependentes. Emanoel, da Assembleia de Deus, é um ex-presidiário e ex-usuário de 

drogas (preso no Carandiru por doze anos) que realiza o trabalho de ir aos locais onde se 

encontram jovens usuários, ou aos presídios para evangelização. Organiza, com 

participação de igrejas evangélicas, vigílias que se propõem a orar pelos “dependentes 

químicos” (caderno de notas). Esses trabalhos acabam desembocando em “associações” – 

aqui de cunho mais formal – que tratam do tema. Em Rio Grande da Serra há locais em 

que as igrejas evangélicas levam os dependentes químicos para tratamento. Entre eles 

estão o Projeto Desafio Jovem e a Associação Luz e Vida.  

ii) Campanhas de arrecadação e Ação Social. O discurso, nas igrejas evangélicas, 

sobre os problemas sociais da cidade não tem um tom, exclusivamente, “assistencialista” 

do ponto de vista político, ou mesmo “individualista”, do ponto de vista religioso. 

Notamos, por parte de lideranças e leigos, a compreensão sobre a necessidade de políticas 

públicas universais que melhorem a vida das pessoas. Não há a “alienação”, estigmatizada, 

em relação aos evangélicos. Contudo, ainda é comum que, na prática, o movimento de 

ajuda aos “mais carentes” ocorram focados em “campanhas” (de alimento, cobertores, 

remédios) e se materializem muito pouco em termos de pressão sobre o poder público. 

Nesse aspecto, tem sido comum, além das campanhas de arrecadação nas igrejas, a 

organização de eventos chamados “Ação Social”. Em uma determinada data, põem à 

disposição dos moradores, serviços de “corte de cabelo”, “orientações jurídicas”, medição 

de pressão, entre outros. São eventos pontuais, mas, que periodicamente são organizados 

na cidade. Esses eventos também têm sido, em Rio Grande da Serra, realizados pelo 

Diário do Grande ABC. 

iii) Marcha para Jesus. Evento religioso de rua que, a cada ano, tem ganhado 

espaço, pelo volume de pessoas que participam, passou a ser, também, um evento oficial 

no calendário de Rio Grande da Serra, conforme promulgação de lei municipal em 

15.05.2010.120 Na cidade, o número de participantes varia de ano para ano. Em 2012, ano 

que acompanhamos a caminhada, não havia um público expressivo. Esta, iniciou-se com 

uma oração e percorreu as avenidas Jean Lieutaud (região C) e D. Pedro I (região A), 

finalizando na praça em frente à Igreja Católica.  

Organizada pela Igreja Renascer em Cristo, a participação é maior entre os 

                                                 
120 Cf. http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=276330 (site da Assembleia Legislativa de SP) – acesso em 
31/08/2014. 

http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=276330
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evangélicos pentecostais. Não é uma rede que atrai, em grande quantidade, os evangélicos 

não pentecostais. Ao longo da marcha, foram cantados louvores e proferidas palavras de 

ordem, como: “Jesus é o rei de Rio Grande da Serra, do Brasil e do mundo”. Também 

foram realizadas orações para Deus abençoar e melhorar a cidade. É um evento valorizado 

pelas lideranças – embora haja pastores que acreditam haver uma politização do evento –, 

pois, é uma forma das igrejas divulgarem a mensagem evangélica, haja vista que percorre 

todo o centro da cidade numa espécie, guardadas as proporções, de culto a céu aberto. 

iv) Conselho de Pastores. O Conselho, que reúne lideranças das igrejas 

evangélicas, começou a funcionar, em 2008 com a intenção de unir, e organizar, esse 

campo religioso, na cidade. A preocupação é, principalmente, com as igrejas menores que 

não possuem uma organização interna de apoio estrutural. O conselho cumpre o objetivo, 

estratégico, de reforçar o habitus religioso evangélico no município. Entre as atividades 

que organizam, é realizada uma reunião de orações, entre os membros das igrejas, 

dedicada a uma melhora econômica e estrutural da cidade.  

Registraremos, agora, as redes evangélicas institucionalizadas. São associações que 

possuem um espaço físico próprio e um corpo de funcionários/voluntários. 

i) Projeto Desafio Jovem e a Associação Luz e Vida. São projetos voltados para a 

recuperação de “dependentes químicos”. As igrejas envolvidas são tanto pentecostais 

como não pentecostais. São locais em que os dependentes ficam internados e participam 

de atividades que buscam a ressocialização. Nos locais ocorrem atividades de cunho 

religioso (cultos, vigílias, orações). Um dos limites, de atuação, dessas associações é que 

estão voltadas para o público masculino. Os pastores Marcelo e Silmara (entrevista 

gravada em 24/03/2014) registram que quando precisaram de um local para internar uma 

pessoa, do sexo feminino, da igreja, não conseguiram vagas na cidade.  

ii) Associação de Presbiterianos para inclusão Social Comunitária em Defesa da 

Vida (APRISCO). A associação, que não está ligada a nenhuma das Igrejas Presbiterianas 

na cidade, está localizada no final da Estrada do Caracu, região repleta de chácaras e muita 

área verde. Estão em uma área muito carente. Entre os trabalhos que realizam, estão: aulas 

de reforço escolar para crianças e jovens. Aulas de música e dança. Cursos de culinária. 

Possuem uma cozinha industrial de muito boa qualidade para os cursos. Há um projeto que 

se propõe a coletar material (aproveitável) de construções derrubadas para doá-los à 

construção de casas para pessoas desabrigadas. Há a coleta de roupas e remédios para 

doação, além, de uma farmácia popular. 
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iii) Projeto Social Pequeno Samuel (PSPS). O projeto está ligado à Igreja Batista 

Central. Associado a ele, está outro projeto (sócio-educativo) da Igreja Batista, o Programa 

da Educação pré-Escolar, o PEPE,121 implantado no Brasil pelos missionários britânicos 

Pr. Stuart e Georgina Christine, e que tem como público alvo crianças na faixa etária de 04 

a 05 anos. A missão do projeto é: “que as crianças ao redor do mundo tenham a 

oportunidade de desfrutar de um preparo educacional que estimule seu melhor 

desenvolvimento social e espiritual independente de qualquer desvantagem 

socioeconômica”. O Projeto tem por finalidade promover aulas de artesanato, música, 

cursos de línguas e artes marciais. Chegou a iniciar um projeto de práticas ambientais 

(NORONHA, 2012a). Por um problema com o terreno em que estava a sede, precisou, 

temporariamente, interromper as atividades. Algumas delas, como artes marciais, está 

funcionando, atualmente, na Associação do Bairro de Santa Tereza. 

 

Redes no campo religioso kardecista 

  

No campo religioso kardecista, em Rio Grande da Serra, acompanhamos dois 

Centros espíritas e um grupo de estudos. Como vimos (segundo capítulo) estão localizados 

na região central da cidade. Os Centros funcionam uma vez por semana. No Centro 

“Associação Kardec de vivência espírita” ocorrem sessões, que são as reuniões de estudo, 

trabalhos de cura e palestras com temas espíritas. As sessões são precedidas pela aplicação 

de passes – uma espécie de harmonização espiritual –, e transcorrem com orações (que 

abrem os trabalhos) e leitura de trechos do evangelho kardecista entre outras obras 

espíritas. Posteriormente, há uma reflexão, entre os presentes, sobre o que foi lido. 

Tivemos oportunidade, em algumas sessões, observar o trabalho de “recepção mediúnica” 

de um dos médiuns que, através de inspiração do plano espiritual, recebiam mensagens e 

orientações. Elas também vinham através de desenhos. Após a sessão, as pessoas fazem 

uma breve confraternização, ocasião em que são servidos chás, bolachas ou bolos.  

O Centro realiza, periodicamente palestras de cunho espírita – que geralmente 

ocorrem em datas de comemoração de seu aniversário.  São momentos para aprofundar o 

conhecimento sobre o cânone kardecista, refletir sobre o espiritismo na vida de pessoas de 

grande expressão no grupo, por exemplo, Chico Xavier – ou mesmo refletir sobre 
                                                 
121 PEPE é Programa de apoio ao desenvolvimento da criança em família na comunidade.  Mais informações 
ver: www.jmm.org.br e www.pepe-network.org. 

http://www.jmm.org.br/


169 
 

elementos comportamentais. O estudo mais profundo da obra espírita é muito presente no 

grupo. Parte das pessoas que participam desse Centro, se organizam em um “grupo de 

estudos”, este, realizado em outro local e dia da semana. O foco do grupo é o 

entendimento, mais profundo, da obra de Kardec e sua utilização no processo que os 

kardecistas chamam de “reforma íntima”.  

No Centro “A Caminho da Luz” são realizados encontros semanais para estudos 

sobre o espiritismo. O estudo, precedido por uma sessão de oração, consiste na leitura de 

obras espíritas e posterior esclarecimento, por parte do presidente do Centro, sobre 

aspectos da doutrina. Ao final, o presidente, auxiliado por uma ou duas pessoas, faz uma 

pequena sessão de harmonização (com imposição de mãos) com os presentes. O Centro, 

devido ao tamanho de seu espaço físico, maior do que o anterior recebe uma das palestras 

da Semana Espirita de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A Semana Espírita 

ocorre todos os anos. Em 2012, o tema foi “a visão espírita das dores do mundo”. Além 

das palestras, é de praxe ocorrer a apresentação de um coral. 

Nota-se que o kardecismo na cidade, tem uma preocupação com o aspecto 

relacionado ao estudo, sistemático, do espiritismo. Para grande parte dos adeptos, o 

conhecimento profundo dos ensinamentos é o que se possibilita a reforma íntima. 

“Entendendo porque as coisas não vão bem para mim, através dos esclarecimentos, 

através dos Evangelhos e filosofia de Cristo, o cidadão começa a raciocinar. E aí é o que 

a agente chama a Lei de causa e efeito” (João, entrevista em 17/02/2014). A ideia, aqui 

contida, é que a “transformação pessoal”, que se dá através da compreensão das leis 

universais, acarreta na melhora de todos os aspectos da vida social. Em geral, quem busca 

o kardecismo tem maior hábito de leitura. A rede kardecista, na cidade, não é homofilica 

em termos de “escolaridade” e “renda familiar”. Também, possui um grupo em que grande 

parte trabalha fora ou possui uma rede mais ampla de contatos. Embora seja um público 

pequeno que frequente esses centros, são conexões que podem dar acesso a boas estruturas 

de oportunidade.  

Além das pessoas que participam das sessões, há também quem tenha uma relação, 

com os Centros, a partir dos trabalhos sociais. Os Centros já realizaram campanhas de 

arrecadação (de alimentos e roupas), mas, atualmente não o fazem com a mesma 

intensidade. No Centro “A Caminho da Luz”, as campanhas ocorrem em parceria com a 

APAE, associação em que o presidente do Centro tem participação.  
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Redes no campo religioso umbandista 

 

As redes, no campo umbandista de Rio Grande da Serra estão, estritamente, no 

âmbito religioso. Não possuem, em seu entorno, pelo menos até onde pudemos identificar 

um associativismo institucionalizado. Assim, registraremos o que captamos, através da 

observação participante, nas cerimônias (giras) e em conversas com adeptos da Umbanda 

na cidade.  

Tivemos contato com três Terreiros de Umbanda, dois deles, de forma sistemática. 

Em um terceiro, coletamos, através de entrevistas registradas em caderno de notas, 

informações gerais sobre seu funcionamento. Houve, também, contato com uma pessoa 

que realiza trabalhos, autônomos, em sua residência. Pelo desejo, de lideranças e adeptos, 

de discrição, não colocaremos os nomes dos Terreiros e os chamaremos de Terreiro A, 

Terreiro B e Terreiro C.122 No caso da senhora que realiza os trabalhos em sua residência, 

simplesmente a chamaremos pelo nome (fictício) de Eleonora.  

As giras (cerimônias rituais da Umbanda) são o principal espaço de construção de 

redes. Ocorrem, quinzenalmente, nos Terreiros A e B.123 Como são duas giras por mês, 

organizam uma de “direita” e outra de “esquerda”.124 A gira de “direita” é aquela em que 

todos os guias são incorporados. Os pretos-velhos e os caboclos têm, normalmente, 

destaque nos Terreiros, pelo fato de serem considerados, dentro do panteão Umbandista, 

os espíritos mais elevados. Outros guias, como baianos, marinheiros ou boiadeiros, 

estariam em uma escala evolutiva menor, mas, são considerados espíritos superiores. 

Nessas cerimônias são realizadas pelos guias curas, físicas e espirituais, bem como 

orientações para solução de problemas. Também podem ocorrem desobsessões. Após a 

consagração do Congá – altar sagrado onde estão as imagens dos guias e orixás –, com 

acendimento de velas, a cerimônia tem seu início com uma oração. Há ocasiões em que se 

realizam os “pontos riscados”.125 A incorporação dos guias é realizada pelos responsáveis 

pelo Terreiro – que coordenam o processo – e médiuns de trabalho. Os cambones 

auxiliam. Conforme vão ocorrendo as incorporações – em determinada ordem – vão sendo 

                                                 
122 O Terreiro A está há aproximadamente 25 anos na cidade. Segundo seu responsável, sua mãe-de-santo é 
que pediu para que abrisse o Terreiro. O Terreiro B funciona desde 2005, mas, seu responsável caminha pela 
religião umbandista desde 1999. 
123 Embora haja especificidades, descreveremos as giras nos Terreiros A e B de uma forma geral. 
124 Essa estrutura não é fixa e podem ocorrer alterações. 
125 O ponto riscado consiste na abertura, por um “iniciado” na Umbanda, de um “espaço mágico” em que 
ativam-se poderes (comandados pelos guias) com as mais diversas finalidades (JESUS, 2012).  
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transmitidas orientações, aos presentes, de acordo com os problemas que as pessoas 

desejam resolver. É de praxe que os espíritos deem instruções sobre trabalhos (oferendas 

ou banhos) que devem ser feitos para que os problemas sejam resolvidos. 

As giras de “esquerda” acontecem com a incorporação dos Exus, tanto os 

masculinos, zé pelintra, por exemplo, como femininos, no caso, as pombas-giras. Essas 

giras intentam resolver problemas “complexos” ou situações “moralmente” duvidosas. Os 

Exus, na Umbanda, têm uma conotação simbólico-espiritual diferente do Candomblé 

(visto como força da natureza), e, por sua vez, não representam demônios, como tem sido 

configurado por denominações evangélicas. Na Umbanda, o Exu é um espírito em 

evolução, mas, por ser conhecedor dos planos espirituais mais “baixos”, é quem tem está 

capacitado para tratar com os espíritos pouco evoluídos. Nas giras de esquerda se 

resolvem, entre outras coisas, desobsessões ou questões em âmbito amoroso.  

A cura, um dos elementos mais procurados na Umbanda, pode ocorrer na própria 

gira, através da orientação dos guias, ou pode ser realizada a distância, através de uma 

“cirurgia espiritual”. Geraldo, Terreiro B, costumar realizar as cirurgias à distância, tendo 

resultados positivos. O benzimento (em geral chamado de passe) é um dos elementos 

presentes na Umbanda. Eles ocorrem no final das giras, e feitos pelos preto-velhos ou 

caboclos. Podem ocorrem em horários fora das cerimônias. Quando alguém está 

precisando de um benzimento recorre ao responsável pelo Terreiro.  

Relativo aos trabalhos do Terreiro C, do ponto de vista religioso, nos foi informado 

que, além de questões como saúde ou emprego, uma das maiores motivações tem sido o 

problema das drogas. Há muita procura nesse sentido. O Terreiro também realiza trabalhos 

sociais, mas, de certa forma, dentro do contexto religioso. O principal deles se dá em 

setembro, na festa de Cosme e Damião. Na cerimônia em homenagem aos êres (espíritos 

de crianças) compram doces e brinquedos para as crianças.  

Os trabalhos de Eleonora são autônomos. Ela não possuiu um Terreiro e, quando as 

pessoas precisam, ela realiza benzimentos (rezas e banhos) ou faz os “boris” (cerimônias 

individuais). Ela conta que é benzedeira há vinte e quatro anos e foi orientada, desde o 

início, por sua preta-velha a realizar o trabalho. Relata que a maioria das pessoas, que a 

procuram, está desempregada ou com problemas de saúde. Por não poderem pagar (em 

dinheiro) pelos boris, pagam em serviços, como limpeza de casa. 
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Redes sociais no campo civil e popular 

 

Registraremos, agora, um conjunto de redes sociais que estão fora do campo 

religioso, mas, com a participação dos religiosos da cidade. Tal participação pode ser 

como funcionário, parte do corpo dirigente, voluntário ou beneficiário das redes, que 

podem se caracterizar por maior ou menor nível de formalidade.  

i) “Rede Social”. Este se constitui em um espaço associativo não constituído 

formalmente, que iniciou suas atividades em 2002 a partir da Campanha contra Fome e a 

Miséria organizada pela Igreja Católica em todo país. Igrejas, especialmente nos campos 

católico e evangélico, e associações, especialmente as SABs, se reúnem para discutir 

coleta de materiais para campanhas de arrecadação e distribuição para a população 

carente. A distribuição segue critérios, e cadastro, de cada organização participante. As 

principais campanhas são: “alimento”, “agasalho”, “natal” e “páscoa”. O lema do grupo é 

o “trabalho em rede”. As reuniões são itinerantes, podendo ocorrer na sede as associações 

ou igrejas do município. A “Rede Social” tem procurado tornar-se um local para discussão 

de problemas na cidade, razão pela qual tem motivado debates ambientais ou reflexões 

críticas sobre as políticas públicas oferecidas. Contudo, o foco tem sido as campanhas 

assistenciais. 

ii) Sociedade Amigos de Bairro (SABs). No período em que realizamos a pesquisa, 

as SABs não demonstraram atuação de caráter político, no sentido de organizar os 

moradores para que se construíssem mecanismos, sistemáticos, de pressão à Prefeitura 

para implantação, ou melhoria, de políticas públicas. Ações, nesse sentido, foram pontuais. 

Por outro lado, as SABs têm participado da “Rede Social” (cedendo espaço para reuniões) 

e contribuído nas campanhas ali organizadas. Também cedem espaço para os mais 

variados projetos sociais: programas Leve leite, escolinhas de futebol ou artes marciais, 

reforço escolar ou cursos em geral.126 As SABs que pudemos acompanhar, representam as 

regiões C, D, E, F e J. Embora exista uma diversidade religiosa na direção das SABs, os 

católicos estão mais presentes.  

iii) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A associação realiza 

um trabalho assistencial e educativo na cidade. Em Rio Grande da Serra foi fundada entre 

                                                 
126 Registremos, embora não tenha sido possível acompanhar seu trabalho, a SAB situada no Parque do 
Governador (bairro que não realizamos trabalho de campo), foi criada com o propósito de organizar os 
moradores para proteção ambiental, visto que é uma região com extensa área a ser preservada.  
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1983 e 84. Senhor João, um dos atuais dirigentes (presidente do Centro kardecista “A 

Caminho da Luz”) participa da APAE, com sua esposa, há aproximadamente vinte anos. É 

uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, mantida pelos pais e recebe subvenção 

governamental. Recebem alunos das escolas estaduais e entre as principais atividades, 

estão: alfabetização de deficientes físicos e mentais. Há atividades culturais, por exemplo, 

oficinas artesanais. Também é dado apoio familiar, tanto psicológico como jurídico, dos 

assistidos pela associação. Atualmente atende em torno de 110 crianças e adultos 

(informações registradas em caderno de notas, 17/01/2013) 

iv) Cooperativa de Cambucy. Constituída em novembro de 2006, a principal 

motivação, segundo suas dirigentes (Tânia e Neide) surgiu pelo desejo de evitar o risco de 

extinção de um fruto pertencente a uma árvore nativa da mata atlântica: o cambuci. Mas, 

também, porque havia o desejo de se formatar uma identidade para o município. O 

“cambuci”, como um fruto tradicional, poderia ajudar nessa direção. “(...) desde a história 

dos tropeiros, tem uma identificação da cidade com a fruta. Quando eles faziam o roteiro, 

já pegavam a fruta no caminho, aqui na nossa região, e é muito comum, nas casas mais 

antigas, ter pés de cambuci no quintal” (Tânia). Segundo Neide, ainda, não se conseguiu 

disseminar, na cidade como um todo, a ideia do cambuci como fruto tradicional (entrevista 

realizada em 06/02/2014). 

Os objetivos da Cooperativa são: recebimento, classificação, processamento, 

industrialização e comercialização do cambuci e seus derivados; fornecer assistência aos 

cooperados para melhor executarem a produção (e logística) de cambuci. Todos os anos 

ocorre o Festival do Cambuci. Isso porque a cidade faz parte da Rota do Cambuci. São 

vendidos produtos confeccionados à base da fruta, como licores, cachaças, doces (recheio 

de trufas, bombons, pão-de-mel) ou molhos. A direção é formada por integrantes de 

diversas religiões que, segundo suas dirigentes, convivem em perfeita harmonia. 

v) Associação Cidadania e Vida (ACV). A associação foi fundada em maio de 

2002, com a participação de assistentes sociais, psicólogos, militantes sociais e moradores 

interessados na melhoria de qualidade de vida da cidade. A principal motivação, segundo 

sua presidenta, veio do alto grau de carência da população, em especial dos jovens. 

“Nosso objetivo, desde o início, foi o de fazer um trabalho na área de educação, trabalho 

e cidadania com esse segmento [os jovens]” (Entrevista em 07/01/2014). Para participar 

da Associação, é aberto um processo de inscrição em todo o município e, depois, é 

realizada uma avaliação socioeconômica e visitas sociais. Os selecionados são os mais 
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carentes, com predominância dos moradores dos bairros que têm uma concentração maior 

de pobreza. O intuito é realizar cursos de formação e colocação profissional. ACV já 

realizou parceria com entidades ligada às Igrejas Católica e Adventista do Sétimo Dia. 

Atualmente, há o planejamento de realizar ações com a Ação Social Cristo Rei, que é 

coordenada pela Congregação das Irmãs Franciscanas. 

vi) ONG “Gol contra a Fome”. Iniciada em 2003, com ações em um orfanato, essa 

Organização Não Governamental, tem participação de Everson (caderno de notas, 

07/11/2013 e informações enviadas via e-mail em 12 e 16/12/2013) adepto ao kardecismo 

na cidade. O principal objetivo é, através da organização de jogos de futebol (com 

encontros mensais), arrecadar fundos para ajudar a população carente de São Paulo e 

Grande ABC, incluindo Rio Grande da Serra. Atendem, principalmente, as regiões C e F 

na cidade e contribuem com entidades como APAE. Além da arrecadação de fundos, a 

ONG contribui para um processo de sociabilidade baseado no próprio objeto que é o 

futebol, o que é interessante devidos aos poucos espaços para esse fim. 

vii) Associação Artes Marciais Mistas (ASAMISTA). Existe desde setembro de 

2009, conforme seu fundador (caderno de notas, 30/01/2012). Tem o propósito de ensinar 

“artes marciais” como o karatê, com a intenção de transmitir os fundamentos da disciplina 

oriental. Participam crianças e jovens. Entre os critérios para manter o vínculo com a 

Associação é ter boas notas na escola e não brigar na rua. Caso contrário, a vaga é 

repassada para outros interessados. No dia 11/02/2012 houve um evento no Parque 

América (região F) com a apresentação, de Karatê, com jovens que participam da 

Associação com o objetivo de coletar “óleo usado”. A ONG participa de campeonatos 

dentro e fora da cidade.127 Os jovens participantes (e seus pais) são membros de diversas 

religiões na cidade.  

viii) Grupo Escoteiro Rio Grande da Serra (Gergs). O grupo iniciou suas 

atividades em 2009. Conforme Beraldo (entrevista em 09/12/2013) o que motivou sua 

formação é o fato de ser a região da Pedreira (região G) “um lugar sem qualquer atrativo 

para os jovens, abandonado pelo poder público, uma região carente e altamente propícia 

para o aliciamento dos mesmos para caminhos errados”. Objetivo é desenvolver espírito 

de equipe e disciplina. As regiões mais atendidas são as regiões D e G. A maioria dos 

jovens são de famílias desestruturadas, muitas vezes sem o pai, outras sem a mãe, e muitas 

vezes sem os dois. Beraldo afirma que os responsáveis, pelos jovens, segundo registros 
                                                 
127 Cf. página do facebook: https://www.facebook.com/asamistas.arte?fref=ts. (acesso em 05/09/2014). 

https://www.facebook.com/asamistas.arte?fref=ts
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internos, têm renda média de 2 salários mínios e baixa escolaridade.  

ix) Rotary. Foi criado, em Rio Grande da Serra, em 2005. Conforme representante 

da ONG, na cidade, o objetivo é coletar recursos com empresas ou eventos, como shows 

beneficentes, para ajudar outras associações (entrevista gravada em 10/03/2014). 

Contribuem com a APAE, Profavi, ARA, Desafio Jovem, Associação Cristo Rei. 

Contribuem com a Prefeitura da cidade, por exemplo, com cadeiras de rodas. Também 

ajudam igrejas, ou mesmo pessoas físicas. Realizam campanhas de arrecadação 

(alimentos, roupas, brinquedos) e apadrinhamento para crianças carentes. 

As redes apresentadas, em sua grande maioria, atuam junto à população carente e 

moradora das regiões (bairros) de maior vulnerabilidade social. Como há regiões em que é 

menor a presença do Estado (em todos os níveis), elas operam para que se obtenham os 

elementos básicos de sobrevivência, por exemplo, alimentação, vestimenta ou remédios, 

como também em situações que envolvem desestruturação social, por exemplo, a 

dependência química. É importante ressaltar que há consciência, por parte de seus 

representantes, da desigualdade de condições no município. De uma forma ou de outra, 

contribuem para diminuir as situações de homofilia, sobretudo em termos de renda e 

escolaridade, visto que muitas delas organizam cursos que propiciam aumento do capital 

cultural, especialmente para as mulheres e jovens, mais vulneráveis ao problema do 

desemprego.  

Os recursos oriundos do poder público, para esse conjunto de redes, são, em geral, 

mínimos, o que faz das relações, de ajuda mútua, entre elas um elemento fundamental para 

sua continuidade. Sua contribuição para o aumento do “capital social” dos participantes 

será melhor analisada no próximo capítulo.  

 

O capítulo tratou sobre o associativismo. Especificamente, procuramos acentuar 

que parte da literatura, que trata do tema, sugere que a sociedade brasileira tem baixa 

propensão associativa. Isso está cristalizado na ideia de que as práticas associativas devem 

ser “formalizadas” e “politizadas”. Este estudo discute a questão, propondo que o 

associativismo, organizado em torno de grupos pouco estruturados, como as instituições 

religiosas, se constituam de redes de proteção. Por essa perspectiva, se discutiu o conceito 

de redes sociais e sua importância para a redução, de quem habita regiões de periferia, de 

situações de vulnerabilidade social. 
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Foram apresentados dados da pesquisa de campo indicando como os participantes 

dos grupos religiosos se organizam em torno do associativismo religioso e civil. As 

informações permitiram que identificássemos grupos (afiliação religiosa, gênero, faixa 

etária, renda, escolaridade) com maior ou menor propensão associativa nesses campos. 

Observou-se que a frequência de participação nas atividades religiosos é alta, o que não 

acontece, na mesma proporção, em outras esferas sociais, reforçando aspectos de 

segregação. Nesse sentido, foram apresentadas um conjunto de “redes sociais” que atuam 

na cidade e que contribuem para diminuir o conjunto dos problemas identificados. 
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Capítulo 4 

Capital social produzido nas redes sociais e religiosas em Rio 
Grande da Serra 

 

Este capítulo examina o capital social produzido no conjunto de redes religiosas e 

sociais no município de Rio Grande da Serra. Para esse intento, nos apoiaremos nos 

conceitos formulados por Bourdieu (1986, 1987, 2007 e 2013), que permitem, para além 

de uma visão economicista, uma análise dos capitais, “material” e “simbólico”, que tais 

redes propiciam para aqueles/las que delas participam.  

Na primeira parte, analisaremos a estruturação do capital social e suas correlações 

com os conceitos de “campo” e “habitus”. Ponderamos em que medida o volume do 

capital econômico e cultural, por um lado, e o habitus religioso, por outro, têm relação 

com a participação, dos respondentes, nas diversas dimensões da vida social como as 

práticas culturais e recreativas.  

Na segunda parte, trataremos do campo religioso. Destacaremos como a noção de 

“mercado de bens simbólicos” contribui para o exame dos elementos (ofertados pelos 

grupos religiosos) que se sobressaem na participação religiosa dos respondentes. Na 

terceira parte, analisaremos, estruturadas a partir de uma “tipificação”, os elementos 

materiais e simbólicos produzidos pelas redes sociais e religiosas presentes no município. 

 

4.1 Capital social, campo e habitus 

 

O conceito de capital social, no contexto da presente pesquisa, permite aferir o que 

se pode acumular nos intercâmbios produzidos nas relações sociais, sem que isso se 

traduza, tão somente, por uma “economia de trocas econômicas”. “It is in fact impossible 

to account for the structure and functioning of the social world unless one reintroduces 

capital in all its forms and not solely in the one form recognized by economic theory” 
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(BOURDIEU, 1986, p.46). As trocas ocorrem, também, no “campo simbólico”. Sair da 

esfera, eminentemente, econômica nos serve como subsídio na medida em que 

debruçamos sobre espaços sociais que estão no campo religioso, este, por sua vez, 

produtor de um “mercado” cujos bens simbólicos – por exemplo, os bens simbólicos de 

salvação – estão densamente presentes (BOURDIEU, 1987).  

Capital social, por esse ponto de vista, se refere ao conjunto dos “bens” reais ou 

potenciais possibilitados nas trocas que se produzem na esfera econômica e simbólica. 

Devemos considerar que o conceito, em outros autores, pode ganhar diferentes 

perspectivas. Há quem demonstre maior interesse sobre os “vínculos” para obter acesso 

aos recursos sociais inseridos numa dada rede de relações (BURT, 1992; LIN, 2001). 

Nesse prisma, há pesquisas sobre o capital social produzido nas relações entre diversos 

atores sociais – parcela em situação de homofilia – estabelecidas a partir de ações 

articuladas pelo poder público (MARQUES, 2003; PAVEZ, 2005). Cabe ressaltar que, 

para Bourdieu, os vínculos não são irrelevantes, visto que são nas relações duradouras, 

construídas nas interações em rede, que o capital social é produzido. 

Para a melhor compreensão de como se dá a produção, reprodução e circulação do 

capital no mercado de bens simbólicos (BOURDIEU, 1987 e 2013), é necessário examinar 

a relação existente entre capital social, os diversos espaços sociais em que estão 

desigualmente posicionados indivíduos ou grupos, compreendidos no conceito de 

“campo”, e o princípio gerador de disposições, apropriado no conceito de habitus. Isso 

será feito mais adiante. Por hora, nos concentraremos em analisar como Bourdieu pensa as 

diversas “formas de capital”. 

Dissemos que, segundo a teoria de Bourdieu, indivíduos ou grupos podem reunir 

um capital que não é exclusivamente econômico. Mas, há outro aspecto fundamental nessa 

teoria. O conjunto do capital reunido, em dado momento, é resultado de um processo de 

acumulação que se dá ao longo do tempo e depende de fatores ligados a uma trajetória 

que, em grande medida, está condicionada por um volume de capital herdado 

(BOURDIEU, 1986). A realidade social não funciona tal qual um “jogo de roletas”, em 

que as pessoas podem a qualquer instante, independente do que já tenha acumulado, 

mudar sua situação em termos do volume de capital. A mudança de posição de um ponto 

ao outro do “campo”, no sentido de aumentá-lo (o capital), depende de fatores que, 

também, são externos ao indivíduo/grupo (ibidem).  
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O “capital escolar” é um exemplo. Ao contrário do que postula o senso comum, os 

indivíduos não ingressam no processo educacional com o mesmo volume de capital 

escolar. Ou seja, nem todas as pessoas têm um capital escolar “inicial” tendendo a zero. 

Alguém que venha de uma família com posses estará mais habituado ao processo de 

leitura, porque provavelmente terá uma biblioteca em casa, como terá (mesmo que 

inconsciente) incorporado melhor – comparado a alguém, por exemplo, que habite uma 

região de periferia – a importância da instrução acadêmica, porque já é parte da 

preocupação familiar. Em regiões onde é precária a situação socioeconômica, é comum 

que um indivíduo tenha familiares analfabetos ou com baixa escolaridade. A não ser que 

fatores exteriores a essa realidade familiar interfiram em uma dada situação, sua adaptação 

ao sistema escolar, que somente faz reproduzir as condições de desigualdades herdadas, 

será tanto mais difícil.  

Faz sentido quando Santos (2009) questiona a simples imputação de pobreza, como 

falta de esforço pessoal para melhorar seu desempenho escolar, ao indivíduo que se 

encontra em tal circunstância. Para o autor, é falsa a ideia de que um mero esforço 

individual, no sentido da educação, o retiraria de uma pobreza transitória – relegada aos 

que não se esforçam, segundo o discurso oficial. Há, no sistema de ensino, uma 

precariedade estrutural que, em grande medida, condiciona e reproduz a situação existente. 

O fato das escolas com pior rendimento escolar, das grandes cidades do Brasil, estarem na 

periferia confere com essa perspectiva.128 

O problema do capital escolar não reside, apenas, em níveis elementares, mas 

também no âmbito do curso superior. O capital social herdado – com peso importante ao 

econômico que permite a incursão em boas escolas particulares – contribui para um 

melhor desempenho no “sistema de ensino” e, portanto na reprodução, de forma 

agregadora, do próprio capital escolar. Poder cursar boas escolas particulares e bons 

cursos preparatórios, contribuirá para o ingresso nas melhores universidades, sejam elas 

públicas ou privadas. Dessa maneira, o elemento “econômico” herdado tem grande 

influência na agregação de elementos culturais e simbólicos representados, por exemplo, 

nos diplomas e o prestígio decorrente.  

                                                 
128 Estudo da ONG “Ação Educativa”, intitulado “Em questão: educação e desigualdades na cidade de São 
Paulo”, com base do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), aponta que os anos de 
estudos, e o desempenho na “escolarização”, diminuem na medida que a observação se afasta das regiões 
centrais de São Paulo. Segundo o mesmo estudo, é também, nas periferias, que estão a maior taxa de 
analfabetos (FERNANDES, 2013). 
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Distribuição do capital social 

 

Discutiremos os diferentes tipos de capital que compõem a estrutura do capital 

social, assim como formulado por Bourdieu (1986, 1987, 2007 e 2013). Para o autor, 

capital social é a soma dos capitais econômico, cultural e simbólico que um indivíduo, ou 

grupo, recebe de herança,129 ou pode acumular ao longo de um determinado período.  

O capital econômico é a forma de capital que de maneira, mais ou menos, imediata 

pode se transformar em “dinheiro”. Aqui estão concentradas toda a renda, aplicações, 

imóveis ou títulos de propriedades. De maneira geral, é um tipo de capital relativamente 

fácil de mensurar. O Capital cultural, por sua vez, está divido em duas formais principais. 

i) O capital cultural incorporado se refere a um determinado nível de conhecimento que 

pode ser assimilado por alguém. Exemplos seriam, no âmbito intelectual, o conhecimento 

adquirido no ensino escolar ou a habilidade com línguas estrangeiras. Para Bourdieu, os 

títulos escolares funcionam, atualmente, como funcionavam, outrora, os títulos de nobreza. 

Isso porque estabelecem uma “distinção” (simbólica e prática) entre os que lhes possuem 

ou não (BOURDIEU, 2013). ii) Capital cultural objetivado. Refere-se a um capital 

materializado em bens culturais como, por exemplo, “obras de arte”. Esse capital somente 

pode ser transmitido em sua forma jurídica – o bem em si – mas, não a capacidade de sua 

apreciação estética, que depende, sobretudo, da “incorporação” do indivíduo de um 

determinado habitus. 

O capital simbólico, nesse contexto, é uma forma de capital que – podendo ser de 

ordem material ou cultural – se “materializa” no reconhecimento por parte de um 

determinado grupo acerca de algo que tem, para ele, valor. É um capital nem sempre 

mensurável, mas, de grande importância para quem distingue sua “representação 

simbólica” – facilmente comparável entre quem tem e quem não tem. Exemplos seriam o 

reconhecimento do “poder de cura” de um xamã, de um pai ou mãe-de-santo ou de um 

pastor pentecostal. Exemplos de capital simbólico são a “autoridade” e o “prestígio”.  

O conceito de capital social, conforme descrito acima, contribui para a análise da 

produção de bens materiais e simbólicos, nas redes sociais e religiosas na medida em que 

dimensiona os ganhos, produzidos nas relações associativas, para além dos ganhos 

econômicos. Isto é relevante pela presença de população em situação de baixa renda e 
                                                 
129 No presente contexto o termo “herança” se refere aos bens materiais e simbólicos que alguém irá usufruir, 
ao longo de sua vida, por ter nascido em uma família possuidora de determinada condição socioeconômica.  
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escolaridade, agravada por circunstâncias de homofilia. Antes de iniciarmos à análise dos 

conceitos de “campo” e “habitus”, fundamentais para uma melhor compreensão do capital 

social, destaquemos aspectos da realidade social do município, o que contribui para 

reflexão sobre a importância dos espaços associativos.  

Nos segundo e terceiro capítulos identificamos os seguintes dados sobre o 

município em estudo: i) parte importante da população possui um baixo capital 

econômico. Lembremos que 17,43% têm renda mensal familiar de até 1 salário mínio e 

66,86% renda mensal familiar até 3 salários mínimos. Muitos possuem um baixo capital 

escolar: 27,97% possuem escolaridade que atinge somente o 1º grau. ii) a condição de 

baixa renda e escolaridade atinge em maior grau determinados grupos religiosos (católicos 

tradicionais, pentecostais e umbandistas), como  demarca diferenças de gênero e raça. iii) 

determinados bairros concentram, mais do que outros, essa população em maior situação 

de vulnerabilidade social. iv) há uma predominância, em termos de participação, em 

espaços associativos religiosos. Por outro lado, quem apresenta maior participação 

religiosa, tem menor presença em outras esferas sociais, especialmente aquelas que, 

potencialmente, poderiam melhorar seu desempenho profissional.  

Para compreendermos os mecanismos de produção, reprodução e distribuição do 

capital social, nos deteremos nos conceitos de campo e habitus. O “campo” se constitui de 

um espaço social “estruturado” a partir de interesses específicos conhecidos e, 

reconhecidos, por aqueles (agentes) que dele participam e, em algum grau, dominam as 

“regras do jogo” (BOURDIEU, 1986, 1987, 2007 e 2013). A distribuição do capital social 

(econômico, cultural e simbólico) determina a posição de cada agente em um determinado 

ponto do campo. É um espaço de disputas na medida em que os agentes – reunidos em 

classes ou grupos sociais – lutam para manter ou mudar sua posição no campo conforme 

sua situação mais ou menos favorável. Também, nem sempre, como destacado por 

Bourdieu, esses agentes são conscientes de sua participação ativa nessa disputa. 

Citemos como exemplo, entre outros possíveis, o “campo político”. Sua forma de 

capital (“político”), poderá ser produzido e distribuído de acordo com a posição (do 

agente) no campo. Numa eleição, o representante de um “segmento industrial” está em 

uma posição diferente, pelo volume total de seu capital, em relação ao representante de um 

“movimento social”. Contudo, ambos sabem, com diferentes graus de compreensão, como 

funciona o jogo eleitoral e, ao seu modo, buscarão se apropriar desse “capital político” 

produzindo discursos políticos condizentes com os eleitores que desejam conquistar. 
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Utilizamos o exemplo do “campo político”, mas poderíamos falar em “campo 

artístico”, “campo do trabalho”, “campo religioso”, entre outros, cada um produzindo seu 

próprio capital. Os campos, na realidade, se interpenetram. O “capital artístico”, por 

exemplo, pode ser, em determinadas circunstâncias, um “capital político”. Os produtores 

do capital (especifico) de cada um dos campos – que podemos chamar de especialistas 

(WEBER, 2012) – reclamam, para si, o monopólio da produção, e tentam convencer os 

leigos que somente eles possuem o carisma (legitimidade) necessário para gerir os bens 

simbólicos produzidos. 

Um aspecto, a ser destacado, com respeito ao campo é a sua autonomia relativa. Os 

campos, na realidade social, não são plenamente autônomos, embora, isso seja desejado. 

Em outros tempos, na sociedade medieval, por exemplo, a política ou a arte se 

subordinavam à religião e assim não produziam seus próprios bens simbólicos. As leis ou 

as obras de arte eram produzidas a partir dos ditames da Igreja Católica e, em sua grande 

maioria, expressavam interesses religiosos. Quanto mais “autônomo” é um campo, mais 

seus agentes produzem, reproduzem e fazem circular seu capital no “mercado de bens 

simbólicos” (BORDIEU, 1987). A ideia de “mercado” é homologa ao “mercado 

econômico” porque os bens produzidos na esfera simbólica estão submetidos às leis da 

oferta e da procura, assim como no campo econômico. 

O volume do capital social indica a posição que o indivíduo ou grupo (agentes) 

ocupará dentro de um determinado “campo” (BOURDIEU, 1986, 2007 e 2013). Alguém 

que possua um volume alto de “capital social”, por exemplo, um empresário, ocupará uma 

posição diferenciada, dentro do campo, se comparado com outro agente com baixo volume 

de capital, por exemplo, um operário. A composição pode ocorrer de forma a observar 

uma distribuição relativa dentro desse espaço social. Exemplos são as pessoas que 

possuem alto capital econômico e baixa formação acadêmica e vice-versa. Como o campo 

é sempre tenso, campo de lutas e disputas, é possível uma evolução, ao longo do tempo, 

no volume e na estrutura do capital social. 

A posição dos agentes, na estrutura do campo, tem relação com o “sistema de 

disposições” que Bourdieu define como habitus. Um determinado volume de capital social 

influencia na forma como indivíduos, integrando uma classe social,130 constroem sua 

                                                 
130 Para Bourdieu (2007), as “classes sociais” não existem a não ser em teoria. A ideia de um “proletariado” 
se opondo a uma “burguesia”, – ideia central, e vista como “real”, na teoria “marxista” – não passa de uma 
construção fictícia. Embora reconheça a importância, dessa teoria, na gênese do conceito, quando se apropria 
dele para abordar as “lutas” (de classes) no interior dos “campos”, procura expressar a complexidade 
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percepção da realidade, o que determinará a forma como engendram suas ações e como 

classificam as coisas, o que ocorre de maneira mais ou menos inconsciente. Tendem, dessa 

forma, a ter “hábitos frequentes” como visitar locais mais ou menos sofisticados, apreciar 

determinados estilos de música (eruditas ou populares) ou mesmo expressar vocações 

políticas, mais ou menos, conservadoras/progressistas. Com o tempo “assimilam” as 

estruturas mentais produzidas e inculcadas pelo “habitus”.  

 
[habitus seria, então, um] sistema das disposições socialmente 
constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, 
constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e 
das ideologias características de um grupo de agentes. Tais práticas e 
ideologias poderão utilizar-se em ocasiões mais ou menos favoráveis que 
lhes propiciam uma posição e uma trajetória determinadas no interior de 
um campo (...) (BOURDIEU, 1987, p.191). 

 

Tal sistema de disposições engendra, naqueles que participam do campo, uma 

espécie de “senso do jogo”, ou seja, “saber o que deve ser feito”. Isso pode garantir uma 

posição favorável num determinado campo. Contudo, o “senso do jogo” nem sempre 

ocorre de forma consciente. Ele atua porque se insere, num conjunto de ações, que são 

feitas com regularidade, o que não significa que esteja escrita em alguma regra 

(BOURDIEU, 2004). Bourdieu utiliza como exemplo, para essa questão, o “casamento”. É 

comum, porque ocorre com “regularidade”, que determinada classe social invista em 

“bons” casamentos. Os interesses variam em contextos culturais diferentes, mas, em certas 

sociedades, o matrimônio, com a pessoa certa, pode assegurar uma boa posição na 

sociedade, o que releva uma dose de racionalidade (no sentido weberiano do termo). 

 

4.1.1 Rio Grande da Serra: práticas culturais e recreativas e a questão do habitus 

 

Examinamos nessa parte o comportamento dos participantes da pesquisa, em 

relação às suas “práticas culturais e recreativas”, analisando em que medida, contribuem 

para ampliação de seu capital cultural ou simbólico. Os dados que utilizaremos, para esse 

fim, se referem à pesquisa quantitativa cujas perguntas identificaram a participação, em 

tais práticas, dentro ou fora do município. Considerando que foram identificadas 

                                                                                                                                                   
presente na realidade social. “Eu quis romper com a representação realista da classe como grupo bem 
delimitado, existente na realidade como realidade compacta, bem recortada, de modo que se saiba se existem 
duas classes ou mais, ou mesmo quantos pequemos burgueses existem (...)” (BOURDIEU, 2004, p.67). 
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diferenças, em termos de renda e escolaridade, entre os adeptos dos diversos grupos 

religiosos, seria possível afirmar que elas se traduzem, também, em diferentes hábitos no 

que diz respeito à forma de vivenciar práticas culturais e a recreação? Podemos, a partir da 

teoria de campos discutida acima, afirmar que o habitus religioso, de cada grupo, está de 

alguma forma associado a um determinado tipo de habitus de classe na cidade? Antes de 

tentarmos responder a essas questões, daremos um breve panorama acerca da estrutura 

disponível para práticas culturais e recreativas existentes no município. 

Em Rio Grande da Serra, como já mencionamos, não há cinemas e o único teatro 

foi derrubado para a construção de uma escola. Há uma biblioteca municipal ligada à 

Secretaria de Educação. Embora pequena, uma reforma (em 2007) fez do local um espaço 

para leitura e eventos educativos e visitas monitoradas. Não possui um grande acervo, 

mas, além de livros há DVDs e cabine para vídeo e um acervo em braille. Entre 2008 e 

2010 foi realizado um projeto chamado “rodas de leitura” direcionado aos jovens dos seis 

aos quatorze anos. A razão do projeto era o incentivo à leitura – com prioridade aos que 

apresentavam dificuldades –, entre outras atividades artísticas. Segundo o bibliotecário, 

que afirma não ter como identificar participantes de grupos religiosos de forma específica, 

nota que kardecistas e mórmons (elderes, principalmente) têm significativa presença no 

cotidiano da biblioteca. A escola Cristo Rei (no campo católico) também a utiliza para 

visitas monitoradas.  

Na cidade não há livrarias ou sebos. Há (poucas) bancas de jornal e revistas que 

vendem livros, uma que vende discos e livros usados e lojas de artigos religiosos (uma 

evangélica e uma umbandista). No centro e nos bairros são distribuídos jornais regionais. 

Alguns com distribuição em toda a Região do Grande ABC, outros na região que 

compreende Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e poucos que são de distribuição 

exclusiva na cidade. Há, também, uma Rádio Comunitária – Rádio Explanada – que, além 

de músicas, trabalha com informações de utilidade pública, divulga eventos na cidade – 

entre eles os religiosos –, e faz propagandas comerciais. 

Em termos de espaços públicos, para lazer, são poucos. Mas, há praças, sendo 

algumas delas grandes o suficiente para ser tornarem um espaço para crianças brincarem, 

ou mesmo para caminhada. Há o Parque dos Ipês e a Pedreira (que está no bairro com o 

mesmo nome) que servem como ecoturismo. Em frente à Igreja Católica há uma pista de 

skate para os jovens. Não há espaços recreativos como clubes, mas, existem quadras e 
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campos de futebol. Os campos não estão em bom estado. As academias são poucos, não 

mais do que três ou quatro em toda a cidade. 

No que diz respeito a locais para dançar ou ouvir música, não há propriamente 

danceterias, mas, salões que são alugados para festas ou lanchonetes que se transformam, 

durante a noite, em pequenos locais para este fim. Por outro lado, os bares, ou botecos, 

estão espalhados pela cidade. Na tabela 28, estão alocados os dados coletados em pesquisa 

de campo, distribuídos pelos grupos religiosos. Ao longo da análise, mencionaremos 

dados coletados por gênero e faixa etária, além de destacar, entre os grupos religiosos, 

aqueles cujos dados destoam, significativamente, em relação ao total. 131 
 

Tabela 28 – Práticas culturais e recreativas - distribuídos por grupos religiosos – (%) 

Práticas culturais/recreativas Total  
Católicos 

tradicionais 
Católicos 

carismáticos 
Evang. não 
pentecostais 

Evang. 
pentecostais Kardec. Umband. 

Ir ao cinema 32,86 31,30 48,89 40,00 24,35 36,00 40,00 
Ir ao teatro 10,29 12,17 11,11 8,57 8,70 12,00 6,67 
Ir a exposições de arte em geral 12,57 10,43 13,33 8,57 15,65 20,00 - 
Frequentar bibliotecas 14,29 16,52 6,67 20,00 13,91 16,00 6,76 
Ler jornais/revistas não religiosos 45,14 47,83 57,78 51,43 35,65 48,00 40,00 
Ler jornais da cidade ou região 62,57 65,22 55,56 62,86 60,00 76,00 60,00 
Ler livros não religiosos 32,86 40,87 31,11 34,29 23,48 44,00 36,67 
Ir a parques públicos/zoológicos 34,86 34,78 51,11 42,86 32,17 20,00 13,33 
Ir a parques de diversão 26,29 30,43 40,00 17,14 25,22 8,00 13,33 
Viajar em finais de semana 35,71 37,39 55,56 22,86 31,30 40,00 20,00 
Ouvir Rádio Comunitária/cidade 20,57 25,22 6,67 5,71 20,00 48,00 20,00 
Ir a danceterias, bailes, festas 13,43 18,26 13,33 14,29 8,70 12,00 13,33 
Frequentar bares ou lanchonetes 15,71 19,13 13,33 17,14 12,17 12,00 26,67 
Ir a clubes recreativos 11,43 11,30 20,00 8,57 9,57 16,00 - 
Fazer trilhas ecológicas 8,29 10,43 8,89 11,43 4,35 12,00 6,67 
Praticar esportes 31,43 33,91 40,00 37,14 27,83 28,00 6,67 
Outros 6,86 6,09 4,44 2,86 6,96 16,00 13,33 
Não possui nenhuma prática 
cultura/recreativa 4,29 2,61 2,22 4,44 6,09 4,00 6,67 

 

De forma geral, a participação em práticas culturais e recreativas não é expressiva. 

Iniciando o exame por aqueles, e aquelas, que declararam não possuir nenhuma prática, 

temos o percentual de 4,29%. Embora o percentual total não seja elevado, é mais 

significativo entre os evangélicos pentecostais, chegando a 13,33% entre os membros da 

CCB. Também é alto entre as mulheres (7,04%), se comparado ao percentual dos homens 

(0,66%). Nota-se que, no caso da “não participação” há, entre os pentecostais e as 

mulheres, uma relação inversa com sua frequência religiosa, ou seja, quanto maior a 

                                                 
131 Esses dados não constam em tabelas no texto, mas, são parte dos dados tabulados da pesquisa de campo. 
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participação nas redes religiosas, menor é o tempo gasto com práticas culturais ou 

recreativas fora do espaço eclesiástico. Já havíamos identificado, algo similar, quando 

examinamos as práticas associativas fora do campo religioso.  

Como não há na cidade teatros ou cinemas, tampouco uma galeria de artes, a ida a 

esses espaços culturais requer o deslocamento para outras regiões, o que explica, em parte, 

a baixa frequência.132 A ausência deles, por outro lado, colaborou para que não se 

constituisse um hábito frequente. O cinema, uma diversão mais popular, é a que se 

destaca, principalmente entre os jovens, pois, nesse caso, 65% afirmam frequentar. Entre 

os grupos religiosos o destaque fica para os católicos carismáticos (48%) e as 

Testemunhas de Jeová e Mórmons (55,56%). Por outro lado, a baixa participação dos 

evangélicos pentecostais, mesmo em relação à ida aos cinemas, reforça a ideia de que 

determinados espaços dentro das Igrejas (louvor) têm privilegiado a participação dos 

jovens substituindo outros espaços de lazer. 

No que diz respeito aos hábitos de leitura e informação, se destaca, de modo geral, 

o interesse por jornais ou revistas, e, de modo específico, a leitura dos jornais regionais.  

Este último indica ser um instrumento privilegiado de informação na cidade, pois, nesses 

periódicos são publicadas matérias (de cunho econômico e político) sobre Rio Grande da 

Serra. Observa-se que a ausência de livrarias ou sebos contribui para o pouco interesse 

pela literatura num sentido amplo, embora, seja expressivo o número de participantes que 

indicam, com frequência, ler livros religiosos.133 Nesse grupo, se destacam os kardecistas, 

cujo hábito de leitura é comumente maior, e os adeptos da CCB, mas, em nenhum dos 

casos, ocorre de forma a destoar dos demais grupos. Os homens leem mais os jornais, e as 

mulheres preferem a leitura de livros. Os jovens, de forma geral, leem pouco. A Rádio 

Comunitária foi citada por um baixo percentual de respondentes, mas, kardecistas (48%) 

indicam prestigiá-la.  

Com respeito à frequência aos parques públicos, zoológicos ou viagens de final de 

semana, é o grupo de atividades em que os participantes, de modo geral, apresentam maior 
                                                 
132 Há que se registrar que a Secretaria de Cultura promove exposições e cursos de teatro em seu espaço. Não 
são eventos de grande vulto pela pouca estrutura que a Secretaria possui. 
133 Entre os católicos, 66,25% afirmam ler livros religiosos. Destacam-se a Bíblia e os livros Kairós e Ágape 
(Padre Marcelo). Entre os evangélicos, 65,33% têm esse habito da leitura. Além da citação da Bíblia, que se 
destaca, foi mencionado um conjunto de livros dirigidos ao público evangélico. O curioso é que foi 
mencionado, entre os evangélicos, um livro da Zibia Gasparetto. O habito de leitura, entre os kardecistas, é 
de 84%. Os livros de Allan Kardec e Chico Xavier se destacam. Para os kardecistas arguimos se têm 
assistido aos filmes de cunho espírita produzidos no Brasil e, nesse, caso, 56% afirmam já ter assistido. 
Nosso Lar e As Mães de Chico, se destacam. Entre os umbandistas, 66,67% dizem ler livros religiosos. Além 
de livros umbandistas, indicaram ler livros kardecistas (Chico Xavier) e católicos (Padre Marcelo). 
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indicação, mas, nada que destoe dos demais itens. Os católicos carismáticos, Assembleia 

de Deus, CCB e o grupo formado por Testemunhas de Jeová e Mórmons apresentam 

maior frequência. A participação desses grupos pode ser explicada, em parte, por serem 

atividades que não se confrontam com questões dogmáticas de seus grupos religiosos. 

Já a frequência a danceterias, bares ou lanchonetes é baixa. No caso das 

danceterias, elas não estão presentes na cidade.134 Há locais que se improvisam para 

encontros e “festinhas”, mas, como boa parte estão associados à bebedeira ou ao uso de 

drogas, não se tornam convidativos aos jovens religiosos. O mesmo ocorre com os 

“botecos”. Muitos dos que responderam frequentá-los fizeram questão de afirmar que 

costumam ir a lanchonetes para lanchar, e não aos bares ou botecos para beber. Nesse 

item, a participação masculina (19,21%) é maior do que a feminina (13,07%). 

Com respeito à pratica de esportes ou trilhas ecológicas, a frequência não é mais 

expressiva do que os demais itens analisados. Como já dissemos não há clubes na cidade e 

maior parte são quadras de futebol. As trilhas ecológicas estão associadas à Pedreira ou 

Paranapiacaba.135 Há a intenção, por parte da prefeitura, em aumentar essa prática, parte 

da estratégia de tornar a cidade um polo turístico, mas, ainda não se tornou uma realidade. 

A prática de esportes ocorre, em grande parte, associado também ao futebol,136 mas, há 

atividades promovidas por grupos de terceira idade, caminhadas, artes marciais, entre 

outros. Referente às práticas esportivas, os homens (47,68%) indicam uma participação, 

significativamente, maior dos que as mulheres (19,10%). 

Na tabela alocamos o item “outros” que foi disponibilizado aos participantes, no 

questionário, para que pudessem registrar práticas que não estavam na lista. As práticas 

citadas foram: pescaria, ler notícias na internet, encontros familiares, participação em 

cursos (instrumentos em geral, artesanato, línguas), ir ao shopping, ir ao bingo, ir ao forró 

e ir ao Festival do Cambuci.  

Uma análise acerca do que foi registrado, acima, nos revela que não há uma 

relação direta entre o tipo, e a frequência, de hábitos culturais e recreativos e as diferenças 
                                                 
134 Houve, por parte da Secretaria de Cultura, a promoção de shows, em sua maioria sertanejos, no Teatro 
Manacá, antes deste ter sido desativado.  
 

135 A “pedreira”, que no início do século XX, serviu para retiradas de pedras para a construção da Av. 
Paulista (SAAR, s/d), está num bairro com o mesmo nome. Atualmente, desativada, é utilizada para prática 
de escalada e rapel. O distrito de Paranapiaca, pertencente ao município de Santo André, conhecido por ser 
uma região de colonização inglesa (com neblina e habitações que fazem lembrar a arquitetura desse país) faz 
fronteira com Rio Grande da Serra. No local, além do Festival anual, é possível fazer trilhas ecológicas. 
136 A Secretaria de Esportes promove campeonatos de futebol de campo e de quadra. Pela falta de estrutura 
na cidade, têm a participação de times de outras cidades, como Mauá e Ribeirão Pires.  
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em termos de capital econômico e cultural dos participantes da pesquisa. Dito de outro 

modo, os grupos religiosos que mostraram maior renda e escolaridade, como católicos 

carismáticos, evangélicos não pentecostais e kardecistas, não apresentaram uma frequência 

destoante, no conjunto de práticas descritas, dos demais grupos. As diferenças se 

relacionam mais, propriamente, ao tipo de habitus religioso.  

Partindo da premissa que o volume de capital social, adquirido ao longo do tempo, 

insere o indivíduo num determinado “lugar” no campo social, ocasionando a incorporação 

de formas próprias de percepção da sociedade (habitus), o que significa a assimilação de 

gostos e preferencias particulares, os dados de renda familiar (RF), em Rio Grande da 

Serra, indicam que as diferenças não são suficientemente expressivas para a formação de 

distintos habitus de classe. É pouco significativo o percentual de pessoas (2%) – 

considerando a RF acima de 9 SMs – que teria condições financeiras para participar, de 

maneira habitual, de práticas culturais ou recreativas no nível de sofisticação (e respectivo 

dispêndio) que, de forma geral, é inacessível, do ponto de vista material e simbólico, para 

a maioria dos moradores da cidade.  

A diferença em termos de quais práticas culturais e recreativas fazem parte do 

cotidiano dos participantes da pesquisa – por exemplo, os livros que são lidos ou lugares 

frequentados – tem maior relação com o grupo religioso que o indivíduo participa, do que, 

propriamente, a condição financeira ou nível escolar que ele possui. Esses dados ajudam a 

perceber como comportamentos são estruturados a partir da participação, dos indivíduos, 

em seus respectivos grupos religiosos. Em Rio Grande da Serra, num contexto de 

nivelamento socioeconômico, o habitus religioso, de alguma forma, se sobrepõe.  

 

4.2  O “campo religioso” e a produção de bens simbólicos 

 

O conceito de “campo religioso” interessa, em nossa pesquisa, pelo tipo de capital 

a que está relacionado: o capital religioso. Cada “campo”, como um espaço da vida social, 

é, potencialmente, um campo de produção simbólica. Ao mesmo tempo em que é 

estruturado, contribui para a estruturação da sociedade, e, em suas múltiplas interações, 

faz dela um universo de significados. O “campo religioso” não participa, senão, de forma 

limitada da estruturação social, visto que, na Modernidade, a sociedade conquistou 

autonomia em relação a todo e qualquer campo, inclusive o religioso. Mas, ao propor uma 



189 
 

“cosmovisão divina”, a religião contribui para a formação de uma ordem simbólica, 

baseada num princípio hierárquico (Deus criador, deuses intermediários, etc.) que, por sua 

vez, justifica um ordenamento social, também construído sob orientação hierarquizante. 

Toda teodiceia é, em última análise, uma sociodiceia (BOURDIEU, 1987).  

A eficácia simbólica, do discurso institucional, será tanto maior quanto mais 

aparentar como realização divina, o que é socialmente construído. Processo esse que se 

pode caracterizar por uma “alquimia simbólica” (ibidem). Para que isso ocorra é 

necessário que se realize um “trabalho religioso”, que se configura no processo de 

construção do cânone religioso, como a constituição de livros e textos sagrados ou a 

santificação de pessoas e lugares. A produção do trabalho religioso, e os respectivos bens 

simbólicos, tem como resultado a produção do capital religioso.  

Bourdieu (1987) sugere que os “bens simbólicos de salvação” – os sacramentos, no 

campo cristão, seriam um exemplo – são postos em circulação, pelos especialistas, no 

“mercado religioso de bens simbólicos”, permitindo que os fiéis busquem os que melhor 

lhe convier. O especialista é aquele que se esforça por ser “reconhecido”, junto aos leigos, 

como o único capaz de “gerir” tais bens. Tal reconhecimento – chamado por Weber de 

“carisma” – é, acima de tudo, um dom pessoal. “O Carisma pode ser – e somente neste 

caso merece seu pleno sentido esse nome – um dom pura e simplesmente vinculado ao 

objeto ou à pessoa que por natureza o possui e que por nada pode ser adquirido” até o 

momento da rotinização do carisma (WEBER, 2012, p. 280). 

Para suas formulações sobre o “campo religioso” – para tratar dos especialistas e 

como esses travam uma disputa, interior do campo, pelo monopólio da produção dos bens 

simbólicos que lhes são inerentes –, Bourdieu (1987) toma emprestado os tipos ideais que 

Weber (2012) desenvolve para analisar as formas de dominação na esfera religiosa. Nesse 

campo, o sacerdote é o agente da religião estabelecida. A legitimidade (carisma) pela 

condução do capital religioso, nesse caso, se apoia na instituição. O profeta é o agente 

religioso que em “situações extraordinárias”, ou de crise, produz seu discurso e prática.137 

Em geral, questiona a legitimidade da Igreja instituída. O carisma do profeta é pessoal, e 

este precisa dele para aglutinar pessoas em torno de sua “comunidade”. O mago, por sua 

vez, é o agente autônomo que se utiliza dos bens simbólicos produzidos pelos sacerdotes e 

                                                 
137 Para Bourdieu (1987) não basta o “carisma” do profeta, é necessário um contexto social (crises, 
turbulências) para que seu discurso tenha eficácia. 
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profetas. Seu carisma está baseado na tradição. Essa classificação é, tão somente, modelar, 

pois na realidade tais características se confundem.  

O campo religioso é, como outros campos, um espaço de disputas. O que está em 

jogo é o convencimento, ao maior número possível de pessoas, que seus bens simbólicos 

são os mais eficazes no mercado religioso. Por isso a necessidade das instituições, nesse 

campo, basearem seu discurso na posse de “verdades absolutas”. Qualquer relativismo 

pode diminuir a eficácia do discurso. Esse arcabouço teórico permite compreender que as 

ofertas religiosas, cada vez mais diversificadas, não ocorrem sem intenção, ou, na 

concepção de Weber, sem alguma racionalidade. Sempre que a instituição reforça seus 

atributos religiosos (por exemplo, capacidade de realizar milagres ou curas) não faz outra 

coisa senão tentar convencer – fortalecer seu carisma – que se constitui da única via de 

salvação. E isso se torna cada dia mais importante na medida em que a sociedade secular 

cria as condições para o surgimento de novos profetas. É na sociedade secular que a 

diversidade religiosa se torna possível. 

Nesse sentido, ganha importância o contorno que a noção de habitus adquire no 

campo religioso. O habitus religioso – engendrado ao longo do tempo, e de forma 

específica, por cada instituição –, revela como aspectos doutrinários, de usos e costumes, 

ou litúrgicos são disseminados, assimilados, e convertidos na forma de compreensão e 

percepção do mundo. O trabalho religioso contribui para a produção e reprodução de um 

determinado habitus na medida em que coloca à disposição, do maior número de pessoas, 

os elementos estruturais e simbólicos que lhes são inerentes. Quanto maior for o volume, e 

a frequência, com que esses elementos forem disseminados, maior será a possibilidade 

desse habitus ser assimilado e fazer frente a outros na disputa, por adeptos, no mercado 

religioso.  

Sendo assim, é importante considerar a ideia de que determinados grupos 

religiosos, pelo tipo de capital que produzem, se adaptarão melhor, do que outros, a um 

tipo específico de demanda (SCHÄFER, 2009). Em Rio Grande da Serra, o catolicismo foi 

uma vertente religiosa hegemônica até final da década de 1960, muito em função de ser 

uma herança cultural em nossa sociedade. Na década de 1970, o campo evangélico, 

especialmente o pentecostal, começou a se desenvolver e se tornou uma rede eficaz (de 

reorganização social) para os migrantes que vieram, em grande quantidade, para a cidade. 

Com o aumento, e diversificação, das igrejas e atividades religiosas o número de adeptos 

cresceu significativamente. Dessa maneira, a presença, na cidade, com um grande número 
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de templos, com um expressivo fluxo de pessoas andando nas ruas com suas Bíblias e com 

a realização de atividades cotidianas de notória visibilidade, é plausível considerar o 

fortalecimento de um habitus religioso evangélico. Isso nos faz refletir sobre: que tipo de 

“capital” encontramos no campo religioso de Rio Grande da Serra? Como cada grupo 

religioso tem produzido e reproduzido seus bens simbólicos? Deteremos-nos a analisar tais 

questões na próxima seção. 

 

4.2.1 Campo religioso e capital religioso em Rio Grande da Serra 

 

Apresentaremos, agora, dados referentes à pesquisa de campo (questionário), em 

que colocamos à disposição um conjunto de itens relacionados à vivência religiosa 

(doutrinária, litúrgica, social), para que os participantes indicassem quais deles lhes eram 

importantes ou estimulavam a participação em seu grupo religioso. A apresentação das 

tabelas será feita separadamente por cada um deles. Cabe ressaltar que elementos que 

aparecem nesse ponto serão objetivo de análise, de forma mais detida, na próxima seção 

deste capítulo em que examinamos o capital social propiciado nas redes sociais e 

religiosas. 

Iniciamos a apresentação (tabela 29) pelo campo religioso católico, separando os 

dados dos católicos tradicionais e carismáticos. 
 

Tabela 29 – Elementos da vivência religiosa no campo religioso católico – (%) 

 Católicos / total 
Católicos 

tradicionais 
Católicos 

carismáticos 
Força espiritual para resolver problemas cotidianos 
cotidianos 

51,88 51,30 53,33 
Harmonia e paciência para conviver com o próximo 54,38 54,78 53,33 
Conhecimento sobre a Bíblia (valores morais) 61,25 59,13 66,67 
Maior proximidade com Virgem Maria 50,63 46,96 60,00 
Maior proximidade com santos católicos 46,88 43,48 55,56 
Participar dos sacramentos 56,88 53,91 64,44 
Comunhão espiritual com Cristo (eucaristia) 77,50 73,91 86,67 
Aconselhamento espiritual/ confissão de pecados 46,25 40,87 60,00 
Fazer amizade com pessoas da comunidade 58,75 60,00 55,56 
Poder ajudar nas pastorais 48,13 44,35 57,78 
Coordenar grupos de jovens 16,88 11,30 31,11 
Receber auxílio em problemas de saúde 26,88 28,70 22,22 
Receber auxílio em questões familiares/conjugais 26,88 27,83 24,44 
Receber auxílio em questões materiais/profissionais 20,63 21,74 17,78 
Outros 15,00 14,78 15,56 
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No campo católico, destaquemos o seguinte. Um aspecto sensivelmente valorizado 

é a “comunhão espiritual com Cristo” durante a eucaristia – elemento central na liturgia 

católica. Lembremos que 86,25% dos respondentes afirmaram participar da celebração 

eucarística (tabela 23). Também, o “maior conhecimento sobre o texto bíblico”, está entre 

os itens que os católicos valorizam (com destaque para os carismáticos). Nesse item, 

associamos a leitura da Bíblia ao recebimento de valores morais e éticos.138 Esses dois 

aspectos foram citados por um universo expressivo de respondentes. Nas missas a vida de 

Cristo é, invariavelmente, destacada como o maior exemplo a ser seguido. A comunhão 

(eucaristia) e o conhecimento sobre sua vida (através da Bíblia) são elementos simbólicos 

valorizados pelos católicos.  

Chamou a atenção o percentual de pessoas que disseram participar dos 

“sacramentos” (56,88%), abaixo do que seria esperado, visto que fazem parte, segundo os 

preceitos dessa Igreja, do processo de salvação. Nesse caso, se revela a tendência 

secularizadora da sociedade moderna, em que os indivíduos se sentem com autonomia 

para escolher e determinar a forma como constroem sua experiência com o sagrado 

(HERVIEU-LÈGER, 2008). 

Itens como “força espiritual para resolver problemas cotidianos” e “harmonia e 

paciência para conviver com o próximo”, elementos de cunho comportamentais, se 

mostraram valorizados pelos respondentes. Houve quem mencionasse, durante nossas 

entrevistas, que isso é uma das coisas mais importantes, pois, devido às turbulências 

presentes em nossa sociedade atual “só a religião mesmo para dar força”.  

Perguntamos se consideravam que a participação na Igreja poderia trazer maior 

proximidade com a Virgem Maria ou com Santos católicos. Os dois itens se mostraram 

com maior eloquência entre os católicos carismáticos. Nesse ponto, duas questões são 

importantes.  Pode-se dizer, por um lado, que a mediação institucional, na vida espiritual 

do indivíduo, tem se tornado relativa. Observamos que as figuras, da Virgem e dos Santos, 

são importantes para as pessoas, mas, não é necessário ir à Igreja para obter sua “ajuda”. 

Por outro lado, percebemos, ainda que veladamente, que o discurso “evangélico” que 

condena a idolatria às imagens influencia, de alguma forma, o modo do católico construir 

sua crença. Não é raro católicos verbalizarem que a fé nos santos não deve se sobrepor à fé 

em Jesus Cristo ou em Deus. 

                                                 
138 Sugestão das próprias lideranças, católicas e evangélicas, quando da aplicação dos questionários testes. 
Isso porque, segundo elas, o conhecimento profunda das “escrituras” inevitavelmente conduzirá o fiel à isso. 
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Um item a ser destacado é “fazer amizade com pessoas da comunidade”. 

Mencionado por 58,75%, mostra que a participação na Igreja constitui importante espaço 

de sociabilidade. Uma característica da cidade é que os moradores dos bairros, que 

participam das comunidades, costumam ir às missas na Paróquia, o que permite que as 

pessoas se conheçam. A participação nas pastorais é mencionada por 48,13% dos 

respondentes, e, curiosamente, aqui, apareceu com maior incidência entre os carismáticos.  

Um conjunto que reúne os itens “receber auxílio em problemas de saúde”, 

“questões familiares/conjugais” e “materiais/profissionais” apresentou um percentual com 

menor expressividade em comparação aos demais. Entendemos haver certa ambivalência. 

Por um lado, os participantes tendem a afirmar que tais questões não devam ser buscadas 

na Igreja, principalmente as que fazem alusão às questões materiais. Por outro, é comum 

solicitarem, nos momentos de oração, questões como cura, emprego, entre outras coisas. 

O item coordenar grupos de jovens aparece com percentual pouco expressivo no 

geral, mas, com maior importância entre os carismáticos. Isso se explica, pelo menos em 

parte, pelo fato da participação dos jovens, nesse grupo, ser maior, o que inclui, entre os 

carismáticos, atividades específicas para esse segmento dentro da igreja, o que é muito 

valorizado. Disponibilizamos para os respondentes o item “outros”. Entre as respostas 

encontramos: buscar a Deus, buscar a salvação em Jesus, salvar a alma, viver a fé, 

encarnar o evangelho, ser um ser humano melhor, equilibrar fé e política, ouvir o céu na 

terra. Houve quem não se identificou com os itens propostos no questionário, afirmando 

que a busca por Deus (ou Jesus) é só o que procuram na igreja. 

Seguimos, na tabela 30, com análise no campo religioso evangélico. 
 

Tabela 30 – Elementos da vivência religiosa no campo religioso evangélico – (%) 

 Evangélicos/total ENP EP 
Força espiritual para resolver problemas cotidianos 57,30 51,43 59,13 
Harmonia e paciência para conviver com o próximo 50,00 31,43 55,65 
Conhecimento sobre a Bíblia (valores morais) 72,00 71,43 72,17 
Receber o “batismo” ou “dons” do Espirito Santo 54,67 31,43 61,74 
Transmitir a Palavra de Deus através do louvor 53,33 25,71 61,74 
Aconselhamento espiritual ou redenção de pecados 52,67 51,43 53,04 
Fazer amizade com irmãos da igreja 53,33 31,43 60,00 
Participar de atividades assistenciais/ajudar pessoas 58,00 57,14 58,26 
Coordenar grupos de jovens, casais e orações 24,00 11,43 27,83 
Receber auxílio (ou ajudar) em problemas de saúde 46,00 22,86 53,04 
Receber auxílio em questões familiares/conjugais 39,33 25,71 43,48 
Receber auxílio em questões materiais/profissionais 27,33 11,43 32,17 
Outros 28,67 22,86 32,17 
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O aspecto mais valorizado, entre os evangélicos, é o “conhecimento sobre a 

Bíblia”. Estudá-la, para esse grupo, é conhecer a Palavra de Deus. Isto está cheio de 

significado, pois, representa o “caminho de salvação”. Muitos dos respondentes fizeram 

questão de explicitar que isso é mais importante do que ir ao templo, pois, “placa de 

Igreja” não salva. Entre os evangélicos pentecostais dois outros itens se destacam: 

“receber o batismo e os dons do Espírito Santo” e “transmitir a palavra através do louvor”. 

Ligado ao culto, o batismo pessoal pelo Espírito (de Deus) tem um significado 

extraordinário. Ser batizado pelo Espírito é para o fiel a prova do chamado de Deus. É um 

sinal de distinção. O momento do louvor (hinos, cânticos), outro item importante aos 

evangélicos, tem ganhado espaço no culto. Nas igrejas pentecostais, aqueles que 

conduzem o louvor têm a possibilidade de dar testemunho das bênçãos recebidas, ou 

mesmo proferir palavras (de cunho moral) aos presentes, o que representa aumento de 

“prestígio” junto aos demais. 

Há, nesse aspecto, uma diferença entre os evangélicos pentecostais e não 

pentecostais. Para os primeiros, a Bíblia continua tendo grande valor, mas, sua 

importância é mais no campo simbólico (representação da Palavra) do que textual. 

Decorrente disso, as manifestações do Espírito Santo e os louvores têm ganhado, cada vez 

mais, espaço no culto. Para os evangélicos não pentecostais, a Palavra de Deus (Bíblia), 

continua sendo elemento central no culto. Nesse grupo de igrejas, não existe a crença na 

atualidade dos dons do Espírito Santo, embora, não há que negar, existam igrejas cuja 

liturgia é significativamente pentecostalizada.  Mesmo os hinos e cânticos, embora louvem 

a Deus, servem para a preparação do estudo da Palavra, este sim, central no culto. 

Outro item com destaque entre os evangélicos pentecostais, e menos alistado entre 

os evangélicos não pentecostais, foi “fazer amizade com irmãos da igreja”. A diferença, 

nessa questão, é expressiva, o que indica que as igrejas pentecostais conseguem fortalecer 

mais os laços internos. Por um lado é bom, pois, relações estreitas possibilitam ajudas 

mútuas, quando necessário. Por outro, pode indicar que há, entre os pentecostais, menores 

vínculos com pessoas fora de um pequeno círculo familiar e social. A menor valorização 

desse item, entre os evangélicos não pentecostais, pode significar maior apreço, por parte 

do grupo, às questões espirituais como prática individual, se comparada, por exemplo, às 

questões de sociabilidade. Pode indicar, também, que os respondentes possuem maiores 

vínculos fora da igreja, visto que grande parte dos membros que tem residência no centro 

da cidade, como maior acesso a outras regiões do ABC e São Paulo. 
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O item receber auxílio ou ajudar “em problemas de saúde”, também se mostrou 

com maior incidência entre os evangélicos pentecostais, explicado pela crença nos dons do 

Espírito Santo, entre eles, a cura. Os problemas a serem “curados”, na visão do grupo, não 

se restringem às situações de ordem física. Podem ser de ordem espiritual. Há igrejas no 

campo pentecostal que trabalham a questão de forma explícita através dos cultos de “cura 

e libertação”. Outras são mais sutis, e pregam que uma vida dedicada ao estudo da Bíblia e 

às coisas de Deus não deixarão a doença (física ou espiritual) se aproximar.  

Questões que envolvem auxílio em situações familiares/conjugais ou, ainda, 

materiais/profissionais foram as menos assinaladas entre os evangélicos, especialmente, 

entre os não pentecostais. Como entre os católicos, há certa ambiguidade. Conquanto 

indiquem que são assuntos impróprios a serem tratados na igreja, paradoxalmente, fazem 

deles temas nos cultos e nos pedidos de oração. Tudo indica que as pessoas se sentem 

constrangidas em assumir que buscam elementos materiais na igreja. Mas, isso não é regra 

geral. Entre as denominações que trabalham com a teologia da prosperidade isso não é um 

problema e há pouco constrangimento. Contudo, frisam que a “prosperidade” não se dá 

somente em âmbito material, mas, em diversos aspectos, como saúde ou relacionamentos. 

Com relação ao item “outros”, no campo evangélico, as respostas estão 

concentradas no tema “salvar a alma” e “buscar a Deus”. Também, como entre os 

católicos, houve quem não assinalasse qualquer questão proposta, explicitando que é 

somente para Deus, e para a salvação da alma, que vai à Igreja.  
 

Tabela 31 – Elementos de vivência religiosa no campo religioso kardecista – (%) 

 kardecismo 
Força espiritual para resolver problemas cotidianos 40,00 
Harmonia e paciência para conviver com o próximo 72,00 
Conhecimento sobre o “evangelho” (valores morais) 76,00 
Maior proximidade com Deus / Jesus Cristo 76,00 
Receber aconselhamento do plano espiritual 60,00 
Receber (ou ajudar) na cura física espiritual 56,00 
Receber mensagens de pessoas “desencarnadas” 24,00 
Ser o canal de mensagens do plano espiritual 36,00 
Receber informações inspiradoras em palestras 56,00 
Fazer amizade com pessoas do Centro 56,00 
Atividades assistenciais, ajudar pessoas carentes 40,00 
Receber auxílio em problemas conjugais/familiares 24,00 
Receber auxílio em questões materiais/profissionais 20,00 
Outros 28,00 
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Entre os elementos mais valorizados pelos kardecistas, na participação no Centro, 

estão o “conhecimento sobre o evangelho” e “maior proximidade com Deus e Jesus 

Cristo”. O Evangelho Segundo o Espiritismo é uma interpretação kardecista da Bíblia em 

que a visão cristã é apresentada através de comentários sobre as principais passagens de 

Jesus Cristo. “É esse conceito [compreensão da vida espiritual] que eu passo para as 

pessoas. Porque a filosofia Kardecista ela é baseada no Evangelho de Cristo, que prega 

amor, caridade, perdoar os inimigos, procurar ser perfeito” (João, 17/02/2014). A base 

cristã do espiritismo não está, propriamente, na ideia divina de Cristo, mas, no modelo 

moral e de perfeição representada por ele (VILHENA, 2008). A oração (como forma de 

louvor e agradecimento) tem um papel importante na aproximação com Deus, o que 

permite a manifestação e a orientação de espíritos superiores (ibidem), parte da busca pela 

reforma íntima.  

Faz sentido que tenham sido valorizados, nesse grupo, os itens “harmonia e 

paciência para conviver com o próximo” – que está diretamente associado a mudanças de 

comportamento –, como “receber aconselhamentos do plano espiritual”, pois, para o 

grupo, os “espíritos superiores” servem como guias exemplares para a humanidade. Os 

itens, a seguir, também mostram ser valorizados. “Receber (ou ajudar) na cura física ou 

espiritual”, indica que os Centros cumprem um papel importante nesse aspecto, 

considerando que os kardecistas acreditam que “desequilíbrios” espirituais podem ser 

responsáveis por problemas físicos (VILHENA, 2008; PRANDI, 2012). “Receber 

informações inspiradoras em palestras” foi assinalado por mais da metade dos 

respondentes, o que, em princípio, demostra o interesse pelo aprofundamento dos temas 

espíritas. O mesmo ocorre com “fazer amizade com pessoas do Centro”, o que demostra 

que, embora busquem questões espirituais, não desvalorizam as relações interpessoais que 

ocorrem no interior do grupo. 

Entre os itens menos assinalados estão dois que chamam à atenção. “Ser o canal de 

mensagens do plano espiritual” e “receber mensagens de pessoas desencarnadas”. Parecem 

menos valorizados pelos participantes, mas ocorre por não serem aspectos trabalhados 

com frequência nos Centros em Rio Grande da Serra. Por isso não são considerados 

prioritários.139 Os itens menos valorizados entre os kardecistas, o que também ocorreu 

com os grupos precedentes, são auxílio em “problemas conjugais/familiares” e 
                                                 
139 Em conversa com o presidente do Centro “A Caminho da Luz”, ele nos disse que a ausência de atividades 
de caráter mediúnico, como “psicografias”, se referem ao fato da pouco estrutura que possuem. Mas, isso 
não significa qualquer discordância quanto ao método. 
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“materiais/profissionais”. No caso desse grupo, é mais explícita a ideia que esses temas 

não devam ser o foco do trabalho no Centro, senão uma consequência do trabalho 

espiritual. O item “ajudar pessoas carentes” não consta entre os mais assinalados devido a 

opção de não se realizar com frequência (atualmente) trabalhos assistenciais nos Centros 

estudados.140 

Passemos à análise do campo religioso umbandista. 
 

Tabela 32 – Elementos de vivência religiosa no campo religioso umbandista  

 (%) 
Força espiritual para resolver problemas cotidianos 60,00 
Harmonia e paciência para conviver com o próximo 66,67 
Valores morais e éticos 40,00 
Maior conhecimento sobre os mitos ancestrais africanos 46,67 
Maior proximidade com Deus (criador do Universo) 60,00 
Receber aconselhamento do plano espiritual (orixás, guias) 93,33 
Ajudar na cura espiritual e física de outas pessoas 66,67 
Receber mensagens de amigos que já desencarnaram 33,33 
Ser o canal de mensagem/ aconselhamentos (médiuns) 46,67 
Fazer amizade com pessoas do Terreiro 40,00 
Atividades assistenciais, ajudar pessoas carentes 60,00 
Receber auxílio em problemas de saúde 80,00 
Receber auxílio em problemas conjugais/familiares 53,33 
Receber auxílio em questões materiais/profissionais 46,67 
Outros 6,67 

 

 

Os participantes mostraram valorizar, sobremaneira, o “aconselhamento dos orixás 

e guias espirituais”, um elemento central na liturgia umbandista. Este pode se imbricar 

com outros itens, também valorizados, que são “receber auxílio em problemas de saúde” e 

ajudar na “cura espiritual e física de outras pessoas”. O conjunto de itens permite perceber 

que a Umbanda engendra, em sua constituição ritual, uma “mediação” entre o mundo 

material e espiritual do qual o processo saúde-doença não somente participa, mas, é um 

dos elementos centrais, tal como já constatado em pesquisas anteriores (BIRMAN, 1985; 

MONTERO, 1985).  

O aconselhamento dos “guias” tem relação com os itens (mais valorizados aqui do 

que nos outros grupos) “força espiritual” e “harmonia e paciência para convier com outras 

                                                 
140 Conforme presidente do Centro Associação Kardec, sempre houve a preocupação em ajudar crianças 
(com uniformes escolares e brinquedos) e mães (com cestas básicas), mas, atualmente, devido a um conjunto 
de fatores, esses trabalhos ocorrem em menor volume. 
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pessoas”. Isso porque a sua origem – entidades evoluídas espiritualmente – está, para os 

seguidores, acima de qualquer suspeita e tida como fonte de sabedoria.  Ao contrário da 

ideia de que o umbandista procura seu grupo religioso somente para resolver questões de 

ordem prática, vemos que também são valorizadas questões de âmbito comportamental. 

Cabe ressaltar que o apresso destinado aos guias e orixás, não ocorre com a negação da 

concepção de um Deus criador, o que, conforme tabela 32, é valorizado pelos 

participantes. 

Os itens “receber auxílio familiar/conjugal” e “material/profissional” apareceram, 

nesse grupo, com maior importância do que nos grupos anteriores. Isso pode ser explicado 

pelo fato de que não há, na Umbanda, uma visão dicotômica sobre os aspectos materiais e 

espirituais, pelo menos não da forma como é construída na tradição judaico-cristã. Para os 

adeptos desse grupo religioso, tais dimensões se interpenetram. Portanto, há menor 

constrangimento em admitir que questões como essa fazem parte, e são desejadas, em sua 

vivência religiosa. 

O item “ajudar pessoas carentes” se mostra valorizado pelo grupo, embora não haja 

trabalhos estruturados para atendê-lo. É preciso levar em consideração que os 

umbandistas, herança do kardecismo, acreditam na importância da “cariedade”. Mas, não 

necessariamente, no caso da Umbanda, se materializa em campanhas de arrecadação. O 

próprio trabalho nas giras pode ser considerado uma forma de caridade. 

Entre os itens menos valorizados, pelos respondentes, dois chamam à atenção. 

“Valores morais e éticos” é um deles. Nesse caso, é possível que se explique pelo fato de 

que, não sendo a Umbanda considerada uma religião que possua um corpo doutrinário ou 

dogmático rígido, tampouco inscrito em livros sagrados, não possa produzir um “código” 

ético-comportamental. Como mencionamos acima, é comum atribuir à Umbanda o 

estigma de um grupo religioso em que se busca, somente, os aspectos mágico-religiosos 

para resolver problemas cotidianos. As respostas encontradas em Rio Grande da Serra 

mostram que se trata de um equívoco. 

 Já o item “fazer amizade com pessoas do Terreiro”, também pouco assinalado, 

aponta para uma relação, no interior dos locais estudados, construída com menor 

intensidade sobre a noção de “comunidade”. É possível que possamos explicar tal questão 

por uma visão durkheiminiana, cujo conceito de igreja é uma comunidade moral formada 

pelos crentes da mesma fé. As pessoas que buscam esses terreiros (à exceção dos médiuns 

de trabalho) o fazem mais pelos aspectos litúrgicos, e o que isso pode lhes proporcionar 
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individualmente, do que uma vivência em comunidade, o que acarreta em uma relação 

autônoma de pertencimento ao mesmo.  

 

4.3 Redes sociais e religiosas e a produção de capital material e simbólico 

 

O objetivo, nesse ponto, é analisar as formas de capital, material e simbólico, 

produzidos nas redes sociais, dentro e fora do campo religioso, em Rio Grande da Serra. 

Como formulado por Bourdieu (1986), capital social é um agregado de recursos que se 

pode obter na participação em rede.  
 

Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are 
linked to possession of a durable network of more or less institutionalized 
relationships of mutual acquaintance and recognition – or in other words, to 
membership in a group – (...) (BOURDIEU, 1986, p.51). 

 

Pressupõem-se que entre os participantes, de uma determinada rede, deva haver 

uma relação de conhecimento e reconhecimento mútuo. O aumento do capital social 

dependerá das conexões que efetivamente se conseguir mobilizar. Este se somará ao 

volume de capital já possuído (herdado). O “lucro” que se acumula na participação em 

rede tem como base a “solidariedade” no interior de um determinado grupo. “The 

reproduction of social capital presupposes an unceasing effort of sociability, a continuous 

series of exchanges in which recognition is endlessly affirmed and reaffirmed” 

(BOURDIEU, 1986, p.52). 

A teoria de Bourdieu (1986) acrescenta elementos para a análise das redes sociais 

em Rio Grande da Serra. Não apenas destaca a importância da observação dos vínculos – 

construídos em uma relação duradoura – estabelecidos nas redes presentes no município, 

como permite uma análise mais ampla do que somente no âmbito econômico. 

 

4.3.1  Capital social produzido nas redes sociais em Rio Grande da Serra 

 

A análise do capital social identificado nas redes sociais, seja em seus aspectos 

materiais, seja no âmbito simbólico, será organizada a partir do conjunto do capital 

ofertado e apresentado segundo uma “tipificação” estruturada com base nos elementos 
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litúrgicos, doutrinários e sociais dos grupos religiosos pesquisados. Destacar-se-á como 

cada grupo engendra, de forma particular, mecanismos que possibilitam a produção desse 

capital.  

Apresentamos, a seguir, um tipo de capital que, pela possibilidade de mensuração, 

classificamos como material. Caracterizam-se por remeter à esfera econômica pela forma 

como as redes, dentro e fora do campo religioso, o produzem. No conjunto das redes 

analisadas, nos restringiremos a examinar, tão somente, dois aspectos desse capital: 

emprego/renda e trabalhos/campanhas assistenciais. Embora outros pudessem ser objeto 

de análise, esses são relevantes para a população, de Rio Grande da Serra, ponderando que 

parcela expressiva mostrou um nível baixo de renda e escolaridade, impondo-lhes uma 

condição de privação das necessidades básicas. 
 

 a) Emprego/renda e campanhas/trabalhos assistenciais nas redes religiosas 
 

 Católicos.  

Por sua referência sociocultural na cidade, inclusive entre empresários e 

comerciantes, é comum que os membros enviem currículos, para vagas de emprego, 

através da Paróquia de São Sebastião. O contrário também é verdadeiro. Não é raro que se 

peçam, às lideranças da Igreja, indicações de pessoas para vagas a serem preenchidas. 

Além disso, há a própria rede interna, construída pelos membros, que funciona sempre que 

alguém tem informações sobre vagas de emprego. Como há interação entre os moradores 

dos bairros (comunidades) e a Paróquia, tudo indica que a homofilia, entre os católicos, 

seja amenizada, pois, as oportunidades de emprego alcançam setores (territoriais e sociais) 

mais amplos na cidade.  

Com respeito às campanhas e trabalhos assistenciais, se destacam, no caso da 

Igreja Católica, os trabalhos das pastorais, especialmente a “da Criança”, com 

acompanhamento das gestantes e pesagem dos bebês. Aqui é importante o processo de 

nutrição das crianças, em geral, com baixíssimo capital econômico. A Igreja, através da 

Paróquia e das comunidades católicas distribuídas pelos bairros, organiza “campanhas” de 

arrecadação de alimentos para a população mais carente. Há o envolvimento, das 

comunidades, nas campanhas da Rede Social, o que contribuiu com maior arrecadação 

para a população que delas estão envolvidas – cadastradas para receber doações. 
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 Evangélicos.  

Com respeito ao “emprego”, entre os evangélicos, também funciona a rede interna. 

A maior aproximação com as lideranças – o que implica em prestígio – ajuda em situações 

de indicação para vagas. Um caso exemplar é o da CCB. Os templos dessa denominação, 

geralmente, são erigidos pelos próprios irmãos da igreja, que, durante o trabalho, põem em 

evidência sua habilidade profissional. Isso faz com que sejam indicados para serviços fora 

da igreja.  

Outro exemplo é o “culto dos empresários”. Organizado pela Igreja Renascer em 

Cristo (IRC), promove, entre outras coisas, a recolocação profissional dos membros. 

Como afirma Fabiano, presbítero na igreja, “muitas vezes as pessoas arrumam um 

emprego ali na igreja mesmo. Porque há empresários que precisam de profissionais e a 

pessoa está ali se restaurando e se dá a oportunidade” (Entrevista em 09/07/2014). Mas, 

esse culto ocorre somente em igrejas maiores, o que não é o caso de Rio Grande da Serra. 

Sendo assim, somente aqueles que podem visitar a igreja em outras cidades – o que é 

menos provável para quem não tem automóvel ou mora distante da estação de trem – tem 

acesso a esse tipo de “oportunidade”. 

No que diz respeito às “campanhas ou trabalhos assistenciais”, identificamos que 

as igrejas evangélicas estão, de forma geral, envolvidas. O mais comum é a arrecadação de 

alimento, ou, como se tem chamado, “campanha do quilo”. Outras formas de contribuição 

ocorrem, como ajuda em roupas, remédios, ou mesmo dinheiro. Os evangélicos 

pentecostais, em maior número, e os não pentecostais, em menor, participam das 

campanhas da “Rede Social” e ajudam pessoas a partir de um cadastro. Há igrejas com 

trabalhos próprios, e mais estruturados. A CCB tem a obra da piedade, que consiste em 

doações, específicas para esse fim, por parte dos irmãos/irmãs que serão utilizadas para 

ajudar quem está em alguma situação de precariedade (FOERSTER, 2009). Entre os 

Mórmons há a sociedade do socorro. Organizada pelas mulheres, tem tanto o papel de 

“organização familiar” como ajudar os necessitados, não apenas seus membros, mas, 

também, pessoas em situação de pobreza, ou tragédias, em várias partes do mundo. 
 

 Kardecistas e umbandistas.  

Com respeito ao “emprego”, os dois grupos religiosos não indicaram algum 

mecanismo que vá além daquele baseado nas relações, informais, estabelecidas no 

conhecimento mútuo. Entretanto, são religiões que acreditam que a “equilíbrio” no plano 
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espiritual pode influenciar, positivamente, em situações no plano físico. Especialmente a 

Umbanda é procurada para ajudar em questões profissionais, entre elas, o emprego.  

Relativo às “campanhas ou trabalhos assistenciais”, atualmente, nem os Centros, 

nem os Terreiros, que estudamos possuem algo estruturado. No bairro Santa Tereza 

(região C) há uma ONG que se chama “Círculo da Fraternidade Santa Ana” cujos 

mantenedores são espíritas e realizam um trabalho assistencial de recolhimento e 

distribuição de roupas (registro em caderno de notas).141 Não há, nesse local, qualquer 

atividade do ponto de vista religioso. De forma geral, os kardecistas, quando há maior 

necessidade, ou de forma pontual, organizam campanhas.142 Já os Terreiros, com exceção 

dos trabalhos com crianças (Cerimônia dos erês) – em que há distribuição de doces e 

brinquedos – os “trabalhos sociais” são parte do próprio sistema litúrgico (giras) que tem 

relação com a ideia de “caridade”.  
 

b) Emprego/renda e campanhas/trabalhos assistenciais produzidos nas “redes 

institucionalizadas” dentro do campo religioso. 

Referimos-nos, ao que chamamos de “redes institucionalizadas”, às associações 

que possuem uma estrutura física própria e um corpo de voluntários. No campo religioso 

católico, há a Associação de Promoção a Favor da Vida (Profavi), a Associação São 

Vicente de Paula (Vicentinos) e a Associação Social Cristo Rei (ASCR). No campo 

religioso evangélico, há a Associação de Presbiterianos para inclusão Social Comunitária 

em Defesa da Vida (APRISCO) e o Projeto Social Pequeno Samuel (PSPS).  

Essas redes, contribuem com a geração de emprego e recolocação no mercado de 

trabalho através do aprendizado manual de determinadas técnicas. Oferecem um conjunto 

de cursos (artesanato, gastronomia, línguas, instrumentos musicais, informática) que 

melhoram o capital cultural dos participantes impactando no aumento da possibilidade de 

conseguir um emprego. Acolhem, uma parte do dia, crianças e jovens, contribuindo para 

que as mães possam ter alguma atividade profissional. Também possibilitam a “geração de 

renda” na medida em que ensinam a confeccionar objetos artesanais que podem ser 

vendidos. A renda obtida, mesmo não expressiva, tem impacto para os participantes, em 

sua maioria, pessoas em situação de alta vulnerabilidade social.  

                                                 
141 Ver página do Facebook: https://www.facebook.com/CirculoDaFraternidadeSantaAna?fref=ts (acesso em 
29/11/2014). 
142 Conforme responsável pela Associação Kardec, é comum receberem material de outras associações (por 
exemplo, da Associação Okinawa/Vila Carrão-SP), repassando para famílias carentes. 

https://www.facebook.com/CirculoDaFraternidadeSantaAna?fref=ts
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Essas associações são importantes, também, com respeito a sua contribuição em 

termos de material de primeira necessidade. Intermediam a distribuição de alimentos 

(entre eles o leite para crianças carentes), roupas, cobertores ou remédios.  
 

 c) Emprego/renda e campanhas/trabalhos assistenciais produzidos nas “redes, 

mais ou menos, institucionalizadas” fora do campo religioso. 
 

Com relação ao “emprego”, temos as seguintes Associações: i) Projeto Fibras da 

Serra, que trabalha com artesanato a partir da fibra de bananeira. O Projeto já possibilita a 

geração de renda para os associados. Segundo sua coordenadora, ainda não é possível 

sobreviver somente dela, mas, trata-se de uma renda complementar (caderno de notas, 

18/07/2013). ii) A Cooperativa do Cambucy, que produz um conjunto de artigos a partir 

desse fruto tradicional da cidade, também possibilita renda para os cooperados e para os 

produtores do cambuci. Na Cooperativa, a maioria dos associados produz o fruto, 

diminuindo a necessidade de produtores externos. Mesmo em pequena quantidade, são 

requisitados e estão, em sua maioria, nos bairros mais carentes. iii) A Associação 

Cidadania e Vida (ACV) que trabalha com foco na qualificação profissional de jovens, 

além de promover cursos em diversas áreas, trabalha no sentido de contribuir com o 

primeiro emprego. Prioriza o atendimento aos moradores e bairros mais carentes.  

No caso das “campanhas assistenciais”, destaca-se o trabalho da “Rede Social”, 

que envolve o conjunto da sociedade civil (Igrejas, SABs e Associações) de Rio Grande da 

Serra em campanhas de arrecadação de alimentos, cobertores e brinquedos. Todo material 

arrecadado (com parcerias na iniciativa privada) é compartilhado com as instituições 

participantes que distribuem conforme cadastros internos. Há o trabalho do Rotary que 

organiza a arrecadação de gêneros de primeira necessidade como utensílios e distribui para 

as associações aqui mencionadas. Há ainda o trabalho da ONG Gol contra a fome que, 

através de organização de torneios de futebol, arrecada alimentos para a população carente 

e mantém parcerias com outras associações como a APAE, que, apesar de um caráter 

específico (trabalho com excepcionais), participa, por sua vez, da coleta de materiais de 

campanha. Nesse conjunto, incluímos as Sociedades Amigos de Bairro (SABs) que 

participam, entre outras coisas, cedendo o espaço físico para as campanhas (entre elas, o 

Leve leite, do governo do Estado). 
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Os aspectos “materiais”, tipificados nesse tópico, têm relação com elementos 

básicos de sobrevivência, como “emprego e renda” e arrecadação de alimentos, roupas, 

remédios, entre outros itens de primeira necessidade através de “campanhas e trabalhos 

assistenciais”. Analisaremos, a partir do que foi exibido acima, o impacto – em cada uma 

das redes estudas – desses aspectos em relação às situações de segregação e 

vulnerabilidade social a que está exposta a população de Rio Grande da Serra. 

No que diz respeito ao “emprego e renda”, as redes no campo religioso contribuem 

ao estabelecer uma “conexão” – em seus espaços litúrgicos – entre os participantes da 

rede, ligando cada um deles a um número maior de pessoas, diminuindo, assim, a 

homofilia e permitindo o acesso a diferentes estruturas de oportunidades. Em Rio Grande 

da Serra, essa “similaridade de condições” atinge, em maior grau, as mulheres e tem 

relação com o número expressivo dos que possuem baixa renda e escolaridade e 

concentração associativa em práticas religiosas. 

Católicos e evangélicos, nas redes “informais” construídas em suas atividades 

sociais e litúrgicas, permitem a ampliação da inter-relação entre os fiéis na medida que há 

uma comunicação, intensa e constante, entre igrejas de diferentes bairros – ou regiões, 

como preferimos designar nesse estudo. No catolicismo, o convívio se dá entre os 

participantes da Paróquia e das comunidades. No caso evangélico, entre as denominações 

que se visitam em eventos especiais (sociais ou religiosos).  

Como foi constatado, existem, entre as regiões, diferentes níveis de segregação e 

condições sociais. Os dois grupos religiosos (especialmente os tradicionais, entre os 

católicos, e os pentecostais, entre os evangélicos) têm parcela significativa da população 

em situação de alta vulnerabilidade social. A comunicação, que se estabelece entre as 

diferentes igrejas, diminui o nível de segregação e possibilita informações sobre emprego 

ou mesmo “bicos”. Como as lideranças dessas igrejas também mediam, frequentemente, 

vagas de trabalho entre fiéis e empresas da região, avaliamos que, toda a rede formada em 

torno delas, contribui para que o problema do “desemprego” seja amenizado.  

Kardecistas e umbandistas possuem um número inferior de locais de encontro, e 

configuram seus trabalhos religiosos sob uma autonomia, organizacional e litúrgica, que 

estimula menor integração entre seus participantes. Dessa forma, têm menor capacidade de 

atuar nas situações de homofilia, quando estas existem. Isso é um problema menor entre os 

kardecistas. Poucos se encontram em situação de pobreza e, como constatamos, é um 

grupo menos segregado territorialmente. A situação, entre os umbandistas, é menos 
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favorável. O que os umbandistas têm a seu favor é que os trabalhos (giras) não se 

restringem às visitas dos adeptos. Entre aqueles (consulentes) que vão aos Terreiros, 

procurando seus “serviços”, há uma parcela que reside fora da cidade, colocando os 

participantes em contato com pessoas em condições socioeconômicas diferentes – em 

muitos casos, melhores.  

A rede construída nas relações interpessoais, nesse universo mediúnico, pode 

contribuir para a recolocação profissional, através de informações sobre uma vaga de 

emprego. Mesmo que o número de seguidores seja menos expressivo, do que católicos e 

evangélicos, o grupo, pela diversificação de sua condição social, tem potencial para inserir 

os adeptos em estruturas de oportunidades mais amplas. Deve-se levar em conta que a 

crença, cada grupo ao seu modo, na prosperidade como consequência do trabalho 

espiritual, faz com que o processo de ajuda, no campo material, seja tratado no âmbito de 

sua liturgia (passes, consulta aos guias). Trata-se de uma forma particular (carregada de 

elementos simbólicos), porém não menos legítima, de produzir capital social. 

No conjunto das redes, mais ou menos institucionalizadas, dentro e fora do campo 

religioso, há associações que, a partir uma diversificada gama de cursos, contribuem para 

o aumento do “capital educacional”. Nem todas possuem, diretamente, a possibilidade de 

direcionar pessoas para um novo emprego. Por outro lado, visto que ampliam o nível 

“educacional” de quem participa, contribuem para isso, mesmo que indiretamente.  

Registre-se que, entre as redes estudadas, há uma (ACV) que, além de oferecimento de 

cursos, trabalha com o propósito de proporcionar, aos jovens, o “primeiro emprego”. 

Há, também, associações em que os cursos oferecidos permitem a venda dos 

produtos, como é o caso dos projetos que ensinam artesanato. No caso do projeto 

“Mulheres Tecendo a Cidadania” a renda é pequena, mas, ajuda no orçamento doméstico, 

atenuando situações de extrema precariedade, visto que quem participa são as mulheres, 

mais vulneráveis ao desemprego.143 Por fim, há associações (Fibras da Serra e Cooperativa 

do Cambucy) que possibilitam aos participantes uma renda maior, embora seja, ainda, 

complementar.  

De forma geral, as redes institucionalizadas, têm uma capacidade efetiva de 

influenciar no aumento da renda o que tem impacto no aspecto “econômico” do capital 

social. Constatamos que essas redes têm um trabalho direcionado à população mais 
                                                 
143 Um ponto a ser destacado é que a informação sobre esses projetos, que visam ensinar a confecção de 
produtos que podem ser vendidos, é divulgada, de forma prioritária, nas igrejas da cidade. 



206 
 

carente e procuram priorizar os bairros mais pobres. Há que se considerar que, em Rio 

Grande da Serra, existe uma relação próxima entre os grupos religiosos, principalmente 

católicos e evangélicos, e as redes institucionalizadas, contribuindo para que os 

participantes das igrejas se envolvam nos trabalhos das associações, se beneficiando deles. 

No caso das “campanhas e trabalhos assistenciais”, outro aspecto “econômico” 

envolvido no capital social produzido pelas redes, o catolicismo é, no âmbito das redes 

informais, quem engendra ações de forma constante e pautadas por uma agenda de 

trabalho. Além de participar das campanhas promovidas pela “Rede Social”, organiza 

ações assistências próprias, coordenados pelos grupos de trabalhos internos na Igreja, o 

que envolve a Paróquia, as comunidades e as pastorais.  

A Igreja, através da Pastoral da Criança, atua no acompanhamento das gestantes e 

crianças. Um aspecto importante a ser considerado, visto que parcela significativa da 

população assistida está em situação de alta vulnerabilidade social. A debilidade na área 

de saúde, associado à falta de condições para tratamentos privados, torna o trabalho da PC 

um instrumento importante para a diminuição da mortalidade ou desnutrição infantil. 

Embora sejam ações que somente atenuam a situação de pobreza, possuem significativo 

impacto se pensarmos que tem relação com a saúde das gestantes, e sobrevivência das 

crianças. Registre-se que o trabalho da PC não se restringe às famílias católicas. Os 

trabalhos sociais têm o empenho do conjunto dos católicos, especialmente quem tem 

maior proximidade com a Igreja – os praticantes – mas, há predominância entre os 

católicos tradicionais. 

Os evangélicos, nesse aspecto, têm uma atuação pouco uniforme, o que reflete a 

heterogeneidade do campo. Há um conjunto de igrejas que atuam, pontualmente, em 

questões assistenciais e, esporadicamente, organizam uma campanha de arrecadação de 

alimentos, por exemplo, as “campanhas do quilo”. Algumas participam da “Rede Social”, 

outras não. As que participam, geralmente, concentram os trabalhos da igreja nas 

campanhas que a “Rede Social” promove. Isso contribui para amenizar a pobreza, mas, 

por sua “eventualidade”, impactam pouco nas situações de vulnerabilidade social.  

Causam maior impacto as contribuições que ocorrem em situações específicas, em 

caso de doença ou desemprego, quando os membros da igreja se reúnem para ajudar 

alguém necessitado. Essa situação pode ocorrer nas igrejas de uma maneira geral, mas, 

nesse campo, há denominações que possuem trabalhos constantes. A CCB, Mórmons e 
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Testemunhas de Jeová são exemplos.144 Embora os trabalhos desenvolvidos nessas igrejas 

sejam, normalmente, para os próprios membros, têm um impacto importante na medida 

em que não agem somente de forma pontual. Em determinadas situações, contribuem por 

longo período, atuando até que se resolva uma situação específica, principalmente, quando 

envolvem eventos excepcionais (enchentes ou deslizamentos). 

De forma geral, quando o trabalho dos evangélicos se propõe atuar “fora” da igreja, 

é pontual e somente ameniza a situação de pobreza. Quando é voltado para seus próprios 

membros, conseguem, pelos mecanismos que constituem de “troca de informações”, ter 

uma atuação mais efetiva e, em determinados casos, no aumento do capital social. 

Os kardecista e umbandistas, no período recente, atuam pouco com trabalhos 

assistenciais. As campanhas de arrecadação são eventuais e, como já mencionamos, a ideia 

de “caridade”, para os dois grupos, não está restrita a doação de alimentos ou roupas, mas, 

ela ocorre no próprio trabalho espiritual, com passes ou benzimentos. A contribuição, do 

ponto de vista do grupo, está mais no campo simbólico – melhorando a autoestima ou 

“abrindo os caminhos” – do que propriamente econômico. 

No que diz respeito às demais redes, cada uma a seu modo, atuam no sentido 

“assistencial”. A “Rede Social” contribui com o envolvimento das igrejas e SABs. Por sua 

abrangência, consegue atingir a população em maior vulnerabilidade social. Além das 

campanhas da “Rede”, as SABs realizam trabalhos próprios, mediando, principalmente, a 

distribuição de leite para as crianças. O conjunto de associações estudadas realizam 

alguma forma de arrecadação (alimento, remédios, roupas, etc.). De forma geral, atuam 

nos bairros mais carentes e é comum que ajudem umas às outras. O Rotary, por exemplo, 

destina suas arrecadações para as demais associações. Em todos os casos, não se pode 

dizer que há a superação da pobreza, senão, uma atenuação da mesma.  

As redes estudadas, formais e informais, atuam de maneira diferenciada em relação 

à produção de capital material. No seu conjunto, apresentam limites para “superação” da 

pobreza, conseguindo, tão somente, atenuá-la. Por outro lado, considerando que agem em 

situações de alta vulnerabilidade social, se tornam redes de proteção na medida em que sua 

ausência poderia deixar parcela da população em situação de pobreza extrema. 

Invariavelmente, contribuem, estruturalmente falando, com ações do Estado, por exemplo, 

mediando a distribuição de leite, ou mesmo, atuando onde este está ausente. Somando a 
                                                 
144 A CCB, os Mórmons e as TJ são grupos que, ao invés de “dízimos” organizam suas arrecadações através 
de doações específicas, entre elas, para trabalhos assistências. 
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isso, há o fato de que não se restringem ao “assistencialismo”, mas, produzem um “capital 

educacional”, o que impacta, também, na dimensão simbólica. 

Agora analisaremos um tipo de capital que, ao contrário do precedente, não é de 

fácil mensuração e o concebemos no âmbito da circulação de “bens simbólicos”. Este 

capital se encontra tanto nas redes construídas informalmente (missas, cultos, sessões e 

giras) como nas redes institucionalizadas. Nem todas as redes produzem, ou produzem de 

forma relevante, todos os tipos de capital que aqui “tipificaremos”. Então, daremos 

destaque às redes que melhor se organizam na produção e circulação do conjunto de 

capital simbólico aqui relacionado. 
 

a) Salvação e evolução da alma: valores morais/éticos e a reforma íntima 

 Católicos 

A Igreja Católica põe à disposição de seus fiéis, como forma de salvação da alma, 

os “sacramentos”. Para a instituição, é uma condição inegociável (fora da Igreja não há 

salvação), portanto, é preciso percorrê-los. Para os fiéis, numa sociedade secularizada, as 

coisas não são tão rígidas, e assim, esses ritos poderão ter, entre os católicos, maior ou 

menor importância. Para quem crê que o “caminho salvífico” depende dos sacramentos, 

vivenciá-los significa o fortalecimento da fé. Em Rio Grande da Serra as cerimônias 

católicas sacramentais são, em geral, cheias e envolvem toda a família.  

Tanto quanto os sacramentos, a participação nas cerimônias eucarísticas (missas), 

em que a Comunhão com Cristo é o elemento central – e valorizado entre os católicos (cf. 

tabela 29) –, significa a incorporação dos valores cristãos, pois, coloca em evidência, 

através da leitura de trechos da Bíblia e homilia, a vida exemplar de Cristo. Esses “espaços 

religiosos”, somados aos momentos de oração e encontros específicos, mais presentes 

entre os carismáticos, fornecem aos participantes o “alimento espiritual”.  
 

 Evangélicos 

Para esse grupo religioso, a instituição, por si só, não propicia a salvação da alma. 

É preciso, a despeito de variações doutrinárias no campo evangélico, que o “crente” 

baseie, sua vida religiosa, em dois preceitos principais: o reconhecimento da Bíblia como a 

palavra de Deus (sola scriptura), e a fé incondicional em Cristo (sola fide). Isso tem, pela 

forma como esse campo religioso está estruturado atualmente, variados contornos.  
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Os evangélicos não pentecostais centram sua vivência religiosa no estudo da 

Bíblia, que ocorre nos lares ou na igreja. Além dos valores morais nela contidos, a Bíblia 

oferece, aos fiéis, explicações acerca de sua condição humana, e, por conseguinte, 

indicações de como viver para superá-la e voltar a habitar ao lado de Deus.  

 

Acreditamos que não há maior ajuda espiritual que não seja por meio do 
aconselhamento bíblico, no qual levamos o homem a reconhecer que ele 
não deve ser visto como que vítima de um sistema sociopolítico, mas, que 
isso diz respeito diretamente a sua condição decaída de pecado 
(Ezequiel, IPB, 22/09/2014) 

 

Para os evangélicos pentecostais conhecer a Bíblia é também importante, embora o 

exercício intelectual não seja prioridade. Segundo a tradição pentecostal, a interpretação 

da Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Os dois grupos, cada um ao seu modo, investem 

em um discurso de cunho moral, o que implica na remissão dos pecados no trajeto rumo à 

“salvação da alma”. Respeitando o contexto sociocultural e temporal, é possível dizer que 

carregam resquícios do modo de ser “puritano” (WEBER, 2004), que procura fazer do 

“crente” alguém distinto do resto da sociedade. Conquanto haja, em termos de usos e 

costumes e aspectos litúrgicos e doutrinários, considerável flexibilização, ainda investem 

na preservação de valores morais. Exemplos são os debates, conservadores, em torno de 

questões como virgindade, sexualidade ou uso de drogas. Esses assuntos se resumem num 

tema comum: a família. 

Os Mórmons, por exemplo, indicam, que praticamente toda sua estrutura litúrgica 

– dividida em reuniões específicas para homens, mulheres e jovens – tem como base 

discutir, e inculcar, valores familiares (caderno de notas, 31/08/2014). A pastora de uma 

denominação pentecostal, afirma que sua igreja foca o trabalho na orientação familiar, 

pois, em Rio Grande da Serra, muitas famílias não têm nenhuma base para isso, levando 

muita gente, entre outras coisas, à dependência química (Silmara, 24/03/2014). 
 

 Kardecistas 

Embora se baseie no evangelho cristão, o espiritismo kardecista produz, a partir 

dele, uma interpretação própria. Ao invés de salvação da alma, trabalham com a ideia de 

“evolução da alma”. Manifesta na doutrina da reencarnação, a crença é que a alma terá 

inúmeras oportunidades, de vivência e aprendizado, em cada uma de suas vidas no “plano 

terreno”, termo usado pelo grupo. Mas, esse percurso “evolutivo” não ocorre senão através 
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de um esforço pessoal que requer mudanças de comportamento para que se proceda uma 

purificação das imperfeições, ideia que os kardecistas chamam de reforma íntima. 

A base dessa reforma está, por um lado, no autoconhecimento. É necessário que o 

indivíduo faça um exame de suas ações para que se possam corrigir defeitos. Por outro, é 

preciso que se realize o estudo sistemático do cânone espírita, pois, isso lhe dará os 

instrumentos para a transformação pessoal. 

 

 [Se] você tem muito ódio no coração (...) não perdoa ninguém, (...) tem 
rancor, (...) tem sentimento de vingança, tudo isso causa uma energia 
negativa em cima você e por isso as coisas vão mal. Então vamos 
começar a fazer a tal reforma íntima. Muda o teu pensamento! Ao invés 
de ter ódio, tenha amor às pessoas. Ao invés de você ter raiva, estenda a 
mão. Perdoa (João, 17/02/2014). 

 

O “conforto”, para o adepto do kardecismo, é acreditar que não terá uma única vida 

para acertar as contas com Deus. Isso não significa, na lógica do grupo, acomodação, pois, 

ao contrário, o kardecista entende que o esforço é todo seu. Mas, acredita que vida é 

sempre um recomeço e não um fim. 
 

 Umbandistas 

Os umbandistas, também, acreditam na doutrina da reencarnação e evolução da 

alma. Entretanto, devido à herança de um conjunto de tradições – reunidas numa raiz afro-

ameríndia – baseadas na oralidade, a explicação sobre a mediação entre os planos físico e 

espiritual, ao contrário dos kardecistas, é construída com menor interseção de textos 

escritos. Por acreditar que a linha, que separa essas duas dimensões, é tênue, a interação 

entre os médiuns e os guias espirituais, na Umbanda, produz boa parte do “conhecimento” 

– baseado na própria sabedoria dos guias – que julgam necessário para o processo 

evolutivo do ser humano.  

Essa interação contribui para que a ideia de “evolução”, na Umbanda, se construa a 

partir de uma relação dialética. Se a “espiritualidade”,145 do ponto de vista dos adeptos, 

ajuda na evolução dos seres encarnados, os médiuns, ao “incorporarem” os espíritos 

evoluídos, ajudam na evolução dos “desencarnados” que ainda estão em uma condição de 

                                                 
145 Termo utilizado por kardecistas e umbandistas para designar o conjunto de leis e seres que habitam um 
plano para além do físico ou terreno, geralmente chamado de “plano espiritual”.  
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“baixa frequência”.146 Por essa razão, somos da opinião que a Umbanda não é um grupo 

religioso que atue somente na resolução de situações cotidianas. Também desenvolve 

através da sabedoria dos guias – o que tem sido registrado na literatura umbandista147 – um 

arcabouço de indicações “comportamentais” que, ao sugerir determinados valores morais, 

se aproxima da ideia de reforma íntima.  

Mas, é preciso separar o “umbandista” (adepto da religião) daquele que procura o 

grupo somente para resolver um problema. Ao ser indagado sobre as pessoas assimilarem 

os ensinamentos dos guias o representante de um Terreiro afirma: “sim, o aconselhamento 

eu acredito que eles seguem até o momento que conseguirem o que querem. A hora que 

conseguem, o que eles querem, no fundo, os aconselhamentos vão ficar de lado” (Geraldo, 

13/09/2013). A fala demonstra seu desejo das pessoas não procurarem a Umbanda 

somente para resolver as questões imediatas, mas, que pudessem, com ela, melhorar seu 

modo de vida. Há aqui a tensão, apontada por Weber (2012), entre aquilo que desejam as 

lideranças e o que anseiam os leigos, por vezes, agindo de forma pragmática, racional e 

mundana. 
 

b) Socialização e pertencimento: autoestima e prestígio 

Trataremos, aqui, da capacidade das redes sociais de proporcionar, não apenas um 

sentimento de pertença (identidade), mas, ao depender do contexto socioeconômico em 

que está inserido, um processo de reorganização social, atuando, por exemplo, na 

homofilia. Por sua abrangência, esse “capital simbólico” participa de uma forma ou de 

outra, em outros itens analisados, mas, tratamos da questão de forma específica pela sua 

importância. Nesse ponto, nomeadamente, a divisão será por “redes informais” – 

basicamente as redes religiosas – e as “redes institucionalizadas”.  
 

 Redes informais (campo religioso) 

O que chamamos, aqui, de “redes informais” são basicamente as cerimônias 

litúrgicas (missas, cultos, sessões, giras), as atividades de estudos (da Bíblia, por exemplo) 

ou eventos sociais/festivos no interior dos grupos religiosos. Esses permitem uma 

                                                 
146 Frequência, tal qual na Física, é utilizado, pelas religiões mediúnicas, para indicar diferentes níveis (de 
ondas) vibratórios. Quanto mais baixa é a frequência de um “ser espiritual” significa que, ainda, está muito 
ligado, mesmo estando desencarnado, às condições da animalidade humana.  
147 As obras A Missão da Umbanda (2006) e Umbanda Pé no Chão (2008) são exemplos disso. 
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complexa gama de conexões, no interior de cada grupo, cumprindo um papel importante 

no processo de sociabilidade gerando, em grande medida, o sentimento de pertença. 

O sentimento de pertencer, a um grupo religioso, tem início com o processo de 

“acolhimento”. Cada grupo, ao seu modo, organiza a forma como recebe e introduz quem 

chega em seu meio, mas, invariavelmente, são bem recebidos e logo convidados a passar 

por processos de “conversão”.148 A depender do contexto social em que um indivíduo 

esteja inserido – em processo de desestruturação social ou familiar – o acolhimento, por si 

só, tem um forte caráter simbólico. A influência na autoestima é muito importante, em 

razão de que as pessoas que se aproximam dos grupos religiosos, têm, regra geral, baixa 

autoestima. O pastor Marcelo (evangélico pentecostal) cita o caso de pessoas que chegam 

à igreja em condições que, costumeiramente, chamamos de “marginais” (entre eles o 

dependente químico), e com o tempo começam a se sentir “abraçado” pelo grupo. 

 

Conseguimos amar aquele ser humano que está escondido, no meio de 
tanta coisa, de tanta brutalidade (...). Conseguimos enxergar o ser 
humano, e ali a gente consegue amar. Amar pessoas que, no primeiro 
momento, você dá um abraço e ela resiste ao seu abraço. E de repente, 
ela reclama porque você não deu um abraço! E por meio desse amor, 
você consegue ver o agir de Deus trabalhando na vida dela. Por meio 
desse amor, nós conseguimos materializar aquilo que nós ensinamos 
espiritualmente (Marcelo, 24/03/2014). 

 

Após o acolhimento, o indivíduo cria vínculos com determinados códigos, que, 

após a conversão, se tornarão familiares. Se permanecer no grupo, com o tempo, estará 

inserido em um determinado habitus religioso. Isso poderá fazê-lo abandonar 

comportamentos (beber, fumar, jogar, entre outros) que o grupo desaprova, o que poderá 

melhorar sua relação familiar ou social. É muito comum, principalmente entre os 

evangélicos, que as mulheres digam que seus cônjuges se tornaram melhores maridos e 

pais depois que foram para a igreja. 

A depender da frequência e dedicação – o que varia em cada religião – o membro 

pode começar a ganhar espaço no interior do grupo o que pode lhe trazer reconhecimento,  

prestígio ou autoridade. É possível falar em um relativo “empoderamento”, na medida em 

que pessoas simples (socioeconomicamente falando) passam a ter maior responsabilidade 

e, muitas vezes, algum nível de poder dentro do grupo religioso. A questão é que nem 

                                                 
148 Como saliente Alves (2005), a conversão nem sempre ocorre com total consciência, dos indivíduos, 
acerca do arcabouço litúrgico e doutrinário do grupo em questão. É comum que o membro só tome ciência, 
do que realmente propõe sua “nova religião”, depois de convertido. 
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sempre isso se materializa, pelo menos de forma imediata, em capital econômico, se 

restringindo ao âmbito simbólico.  
 

 Redes institucionalizadas (dentro e fora do campo religioso) 

As redes institucionalizadas (associações, cooperativas ou SABs) contribuem em 

aspectos materiais na medida em que podem gerar renda (mesmo que pequena) ou 

participar (direta ou indiretamente) de campanhas assistenciais. Mas, são importantes em 

termos de produção de capital simbólico. Em Rio Grande da Serra, que possui grupos com 

baixa escolaridade, entre eles mulheres e negros, não é irrelevante o que é oferecido pelas 

redes em termos de “capital educacional”, através dos diversos cursos.  

Podemos citar, como exemplo, o Projeto Mulheres Tecendo a Cidadania que 

acontece dentro o espaço da Profavi. Ao conversar com as participantes do Projeto, nos 

afirmaram que foi importante o aprendizado propiciado pelos cursos de artesanato. No 

entanto, notamos que foi impactante o sentimento de ser útil, de poder realizar e produzir 

alguma coisa, de conhecer pessoas novas, de participar de um grupo. O sentimento de 

“autoestima”, de não somente depender do marido, fica evidente entre elas. Um capital 

produzido por essas redes (como Gergs e ASAMISTA) tem importância aos jovens. 

Estimulados através de artes marciais, capoeira e jogos em geral, se refere ao trabalho em 

equipe, pertencimento, cidadania e conscientização para não brigar ou usar drogas. 
 

c) Cura física e espiritual 

A saúde, do ponto de vista físico ou espiritual,149 é um desejo constante do ser 

humano. Na sociedade moderna, o tratamento das patologias físicas ficou a cargo da 

“ciência médica” e seus especialistas.150 No entanto, como bem lembra Montero (1985), o 

uso desses serviços nem sempre foi acessível, economicamente falando, a todo o conjunto 

da população. Parcela da sociedade, precariamente incluída, se manteve apegada aos 

conhecimentos da medicina popular (ervas medicinais), da mesma forma que engendrou 

relações com o elemento religioso (orações, passes, benzimentos) para curar-se.  

                                                 
149 A “cura espiritual” será tratada, aqui, como o fenômeno de desobsessão, ou seja, a expulsão, segundo a 
visão religiosa, de espíritos perturbadores ou malignos. 
150 A cura no campo religioso popular (especialmente no campo afro-brasileiro) foi tratada, historicamente, 
como “curandeirismo” ou “feitiçaria” sendo, invariavelmente classificada, pela ciência médica oficial, como 
“charlatanismo”. Isso imputou-lhes todo tipo de violência física e simbólica. O conhecimento das 
benzeduras, quando no campo católico (por não receitarem elementos medicamentosos), é, por vezes 
“tolerado” (TRAMONTE, 2012). 
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Como nossa intenção, nesse momento, é identificar como cada grupo religioso 

constrói sua percepção acerca da possibilidade de cura, apresentamos, na tabela 33, o 

resultado de arguição sobre o tema. Perguntamos, aos participantes, se haviam se curado 

(ou conheciam alguém que) de uma “doença grave” através de uma ação religiosa. O 

resultado da arguição servirá de apoio para analisar a importância desse elemento para os 

participantes da pesquisa. 
 

Tabela 33 – Opinião sobre cura de “doença grave” - distribuído por grupo religioso – (%) 

Grupos religiosos Sim Não NR* Total 
Total / grupos religiosos 74,00 24,29 1,71 100,00 
Católicos tradicionais 62,61 33,04 4,35 100,00 
Católicos carismáticos 80,00 20,00 - 100,00 
Evangélicos pentecostais 87,83 12,17 - 100,00 
Evangélicos não pentecostais 57,14 40,00 2,86 100,00 
Kardecistas 72,00 28,00 - 100,00 
Umbandistas 80,00 20,00 - 100,00 
 
 

 Católicos 

Entre os católicos, a “cura”, como algo possível a partir da vivência religiosa, não 

se apresenta de forma homogênea entre tradicionais e carismáticos. O tema não é central 

no discurso da celebração eucarística, a não ser quando os “milagres”, operados por Jesus 

Cristo, são mencionados. O fenômeno é tratado de forma excepcional, embora esteja 

presente, mesmo que implicitamente, quando os sacerdotes postulam que a fé, quando 

“verdadeira”, pode curar. Isso explica porque poucos membros responderam (tabela 29) 

que vão à igreja em busca de “auxilio em termos de saúde”. O mesmo pode se dizer em 

termos de “cura espiritual”. A instituição trata das obsessões (por demônios), também de 

forma extraordinária e, qualquer “exorcismo” nunca é tratado no âmbito do cotidiano da 

igreja.  

Contudo, a ideia de cura (pela fé) não está excluída da crença religiosa católica, ao 

contrário. As velas acesas aos santos e à Virgem Maria, as promessas e romarias aos 

Santuários são indícios de que este elemento (mágico-religioso) está presente na forma de 

crer do católico, pelo menos aqueles qualificados como “praticantes”. A diferença, no 

interior do catolicismo, é que a crença dos carismáticos na atuação dos dons do Espírito 

Santo insere um ingrediente a mais no cotidiano dos fiéis. Como se reúnem com mais 

* Não respondeu 



215 
 

frequência em grupos de oração e encontros (em que as manifestações do Espírito se 

fazem presentes), o elemento cura (e os milagres decorrentes), ou mesmo a proteção 

contra “demônios”, estão mais evidentes no discurso. Vimos que os carismáticos (tabela 

33) afirmam em maior número, do que os tradicionais, conhecer alguém que se curou de 

uma “doença grave”.  
 

 Evangélicos 

Também, no interior do campo religioso evangélico, a cura não é um fenômeno 

que ocorre de forma homogênea. Entre os evangélicos não pentecostais, 22,86% dizem ir à 

igreja para “receber auxílio em questões de saúde” e 57,04% afirmam conhecer alguém 

que se curou de uma “doença grave”. Entre os evangélicos pentecostais, o percentual entre 

os que afirmam ir à igreja por “auxílio a questões de saúde” é de 53,04% e 87,83% 

conhecem alguém que se curou de uma “doença grave”.  

Entre os evangélicos não pentecostais, a “cura”, como um fenômeno religioso, não 

é um elemento central na liturgia. Faz parte dos pedidos de oração, mas, de maneira 

discreta, sem a presença de componentes mágico-religiosos. É, senão, segundo a visão do 

grupo, consequência da assiduidade com que se buscam as “coisas de Deus”. Quem estuda 

a Bíblia regularmente, vai ao culto com frequência e tem uma vida dedicada à religião, 

poderá, pela vontade de Deus, estar mais protegido das doenças físicas e espirituais. E, 

caso ela se manifeste, também caberá a Ele curá-la ou não.  

Para os evangélicos pentecostais, a lógica é outra. A cura, com poucas exceções, 

faz parte da centralidade litúrgica, operada através da manifestação do Espírito Santo. Há 

denominações em que o poder de curar está centrado no fundador da Igreja como acontece 

com Davi Miranda (IPDA) e Valdemiro Santiago (IMPD). Nesses casos, a cura não 

apenas é valorizada, mas, os milagres são deslocados de uma condição extraordinária para 

um evento cotidiano. O mesmo ocorre com o exorcismo. Na IURD, demônios são 

expulsos todos os dias. Trata-se de um paradoxo, obrigando os grupos operarem “grandes 

milagres” para que essa cotidianidade não diminua a eficácia simbólica.  

Aos poucos os pentecostais vão inserindo, em seus cultos, elementos “mágicos” 

como o uso do sal-grosso, óleo ungido, ou a cura à distância pelo benzimento de roupas ou 

fotografias. Também os objetos são investidos de poder, como é o caso do “lenço” que 

contém o suor “curativo” de Valdemiro Santiago. Elementos que contribuem para que 

pentecostais e não pentecostais se diferenciam cada vez mais. 
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 Kardecistas 

Para os kardecistas a “cura”, como um fato religioso, tem um lugar importante. 

Mais da metade, dos participantes, indicam ir ao Centro para buscá-la, ou para ajudar na 

cura de outras pessoas e 72% afirmam conhecer alguém, que nos trabalhos do Centro, se 

curaram de uma “doença grave”. Para o grupo a doença é, por vezes, consequência de 

desequilíbrios espirituais, agravada por um comportamento, demasiado, materialista. 

Assim, os passes (feitos através de imposição das mãos) canalizam um influxo, emanado 

pelo plano espiritual, que ajuda na harmonização do corpo espiritual, mas, que atua, 

positivamente, no corpo físico. O espiritismo kardecista é conhecido, também, pelas 

cirurgias espirituais em que os médiuns, “recebendo” espíritos de médicos, praticam 

intervenções, sem o uso de instrumentos, que levam os pacientes à cura física. 

Embora observemos que os Centros, em Rio Grande da Serra, concentrem, em 

período mais recente, sua atuação nos estudos do cânone kardecista, têm como prática a 

aplicação de passes ou o trabalho de desobsessão. Como afirma a presidenta da 

Associação Kardec, para pessoas que possuem algum problema de saúde “(...) nós temos 

às sextas-feiras (nem sempre fazemos isso) (...) passes especiais (...) para uma orientação 

espiritual e uma assistência para eliminar as obsessões. (...) Nós temos três passistas, que 

vêm um dia por semana (...) e sempre de acordo com a necessidade” (caderno de notas, 

02/04/2014). De forma geral, e os participantes da pesquisa não fogem à regra, o capital 

simbólico, na relação saúde/doença, entre os kardecistas, reside na crença de uma fluidez 

entre o mundo espiritual e terreno. Quanto mais se souber (estudar) sobre o plano 

espiritual, melhor se viverá no mundo da matéria. 
 

 Umbandistas 

Na Umbanda, como no pentecostalismo, a “cura” está, explicitamente, presente no 

processo litúrgico-religioso. Isso porque, mais do que homenagear os orixás ou saudar os 

guias, os médiuns se reúnem para atuar na solução dos problemas daquelas que vão aos 

terreiros. Em geral, os “trabalhos” são procurados para tratar de questões como saúde, 

emprego, situações familiares e amorosas. Observando as tabelas 32 e 33, vemos que é 

expressivo no número de pessoas que vão às giras para receber “auxílio em questões de 

saúde”, como o fato de conhecerem alguém que se curou de uma “doença grave”.  

Do ponto de vista da Umbanda, a doença ocorre por três razões principais: doenças 

causadas pelos próprios indivíduos, por terceiros ou ainda doenças kármicas (MONTERO, 
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1985). No primeiro caso, e conforme a visão do grupo, o indivíduo pode causar suas 

próprias doenças por negligenciar ou transgredir seus deveres religiosos. No segundo caso, 

a explicação reside em dois fatores: feitiços, em geral chamados de “magia negra” – 

realizados com ajuda de “espíritos de baixa frequência” – ou agressão por obsessores, 

espíritos que estão vagando, presos à Terra. Nesses casos, as chamadas “giras de 

esquerda”, em que as entidades que baixam no terreiro são os exus, são as mais 

apropriadas – embora ocorram nas “giras de direita” – para garantir a expulsão desses 

espíritos.151 No caso das doenças kármicas, resultam da necessidade da pessoa resgatar 

faltas cometidas em vidas anteriores (ibidem).  

A cura, na Umbanda, é parte dos elementos sagrados e ocorrem, comumente, 

dentro da “gira” com a participação das divindades e guias. Nesse processo estão presentes 

elementos “mágico-religiosos” como oferendas,152 benzimentos ou pequenos rituais como 

a utilização de “pontos riscados” (JESUS, 2012).153 Há na Umbanda a cirurgia espiritual 

(realizada à distância).154 Geraldo, representante de um dos Terreiros, afirma que costuma 

fazê-las e tem tido bons resultados (13/09/2013). Há, ainda os trabalhos que ocorrem fora 

dos Terreiros e tem um caráter autônomo, embora, ligados à tradição afro-brasileira. Um 

exemplo são os “boris” – cerimônia de oferenda aos orixás – realizados por Eleonora 

(04/01/2014) para resolver determinados problemas (entre eles os de saúde e dependência 

química). Ela não possui um Terreiro, tampouco médiuns de trabalho. 

Como estamos abordando o processo de “cura”, não poderíamos deixar de tratar do 

que encontramos, em Rio Grande da Serra, a respeito do benzimento. Essa prática faz parte 

da cultura e religiosidade popular, surgindo, no Brasil, no século XVII. O uso tradicional 

dos recursos vegetais e manejo realizado por benzedores indicam plantas para efeito de 

cura ou amuletos protetores (MACIEL e GUARIM NETO, 2006). “Os benzedores atuam 

como intermediários entre o ser humano e o sagrado, devendo conservar o ritual de preces, 

cruz e fórmulas” (ibidem, p.63).  

                                                 
151 A expulsão, diferente do que ocorre nos cultos pentecostais, não se dá como se os espíritos fossem 
demônios. São considerados espíritos que precisam evoluir, portanto, há uma espécie de “negociação” entre 
eles e os guias para que deixem o corpo obsediado, mas, procurem seguir seu próprio caminho evolutivo. 
152 É comum que, ao dar aconselhamentos (nos diversos assuntos, entre eles orientações de cura), os guias 
peçam, em troca, comidas, bebidas ou cigarros. 
153 “O ponto riscado é composto pelas mais várias formas geométricas e desenhos, que são chamados de 
[geometria sagrada]. Durante a execução (...), velas das mais variadas cores são acesas, pontos são cantados 
e orações são rezadas (...) e, se faz a invocação de alguns Orixás e Santos (...), [os] agradecendo pela graça 
da cura recebida (...)” (JESUS, 2012, p.13). 
 

154 Segundo Geraldo (pai de santo que realiza as cirurgias), é necessário toda uma preparação antecedendo os 
trabalhos, como um processo de repouso, tal qual (guardadas as proporções) um procedimento convencional.  
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É muito comum que benzedores sejam católicos, o que não quer dizer que a Igreja 

assuma a prática como oficial. Em Rio Grande da Serra, como tem ocorrido em toda a 

sociedade, o benzimento tem caído em desuso e encontrar um/a benzedor/a, 

invariavelmente, se dá através da indicação de pessoas que conhecem bem a cidade. 

Próximo ao catolicismo, encontramos o Senhor Cândido. Assumidamente católico, atua 

desde os seis anos de idade, recebe as pessoas em sua casa e benze com orações e ervas. 

Dizendo ser um dom de Deus, afirma já ter curado até o alcoolismo (caderno de notas, 

28/12/2012). Genivaldo, dentro da tradição umbandista, realiza os passes ou benzimentos 

dentro das giras, mas, é comum aparecer alguém em sua casa, fora das cerimônias, para 

recebê-los (caderno de notas, 22/06/2012 e 29/11/2012). Utilizando-se do conhecimento 

recebido de sua mãe-de-santo, Eleonora (04/01/2014), valendo-se da tradição afro-

brasileira, orienta as pessoas através de rezas e banhos com ervas.  
 

d) Tratamento da Dependência química: a questão da reinserção social 

Em Rio Grande da Serra, a “dependência química”, é um problema importante e 

não passa despercebido ao “olhar” das instituições religiosas. Desde o consumo do álcool, 

ao de drogas ilícitas, as igrejas (entre outras redes sociais) consideram uma situação a ser 

enfrentada por tudo o que causa em termos de “desagregação” social, como problemas 

familiares ou profissionais. Mas, a percepção, de como atuam no problema, são diferentes. 

Na tabela 34, dados, de arguição realizada junto aos participantes, indicam o percentual de 

pessoas que conhecem alguém que foi curado, de dependência química, por ações 

empreendidas (orações, passes, benzimentos) por seu grupo religioso. Tais dados 

participam de nossa análise acerca de como as “redes religiosas” (mais ou menos 

institucionalizadas) tem contribuído para o tratamento/cura do referido problema. 

Tabela 34 – Opinião sobre cura de “dependência química” - por grupo religioso – (%) 

Grupos religiosos Sim Não NR* Total 

Total / grupos religiosos 63,71 34,57 1,71 100,00 
Católicos tradicionais 52,17 44,35 3,48 100,00 
Católicos carismáticos 68,89 31,11 - 100,00 
Evangélicos pentecostais 80,00 20,00 - 100,00 
Evangélicos não pentecostais 65,71 34,29 - 100,00 
Kardecistas 28,00 68,00 4,00 100,00 
Umbandistas 66,67 26,67 6,66 100,00 
 

 

* Não respondeu 



219 
 

 Redes informais (campo religioso) 

As celebrações eucarísticas, no campo católico, não se caracterizam por um espaço 

litúrgico-religioso em que o tema apareça como possibilidade direta de tratamento, mas, 

insurge sempre que se discute a importância da via religiosa para uma vida de santidade. 

Está presente na ideia de que uma família estruturada (tendo a Igreja um papel importante) 

deixa menos espaço para o “caminho das drogas”. Nas reuniões de oração dos católicos 

carismáticos – com expressiva participação de jovens –, ganha destaque sempre que a 

presença do Espírito Santo, e sua ação curativa, é “solicitada” para libertar os presentes 

dos vícios. Isso explica, em parte, porque esse grupo, mais do que os tradicionais, afirmam 

conhecer alguém que tenha se curado de uma situação de dependência química. 

O campo religioso evangélico é o que mais concentra sua atuação no problema. O 

“caminho de santidade”, que passa, entre outras coisas, pela abstinência do uso de bebidas 

alcoólicas ou qualquer tipo de droga, se coloca, pelo menos em tese, como base do modo 

de ser do crente. Nesse campo, é comum que haja um ministério que cuide do assunto para 

que se promovam reuniões ou palestras. Os cultos pentecostais, por exemplo, que 

direcionam seu esforço para a “cura” (sob atuação do Espírito Santo), invariavelmente, 

incluem, em sua lista de apelos, a libertação das drogas. Entre os evangélicos, a 

dependência química é parte, ainda, de trabalhos de evangelização que, indo às “bocas de 

fumo”, tentam levar viciados para o interior das igrejas.  

Há relatos, dos seguidores, de que pessoas que, ao chegarem à igreja, deixaram, 

com o tempo, o vício. Como dissemos, anteriormente, espaços como o “louvor” têm 

atraído jovens (entre eles, viciados), não apenas pela motivação musical, que poderia ser 

explicada pela ascensão do movimento gospel, mas, por criar uma perspectiva, a pessoas 

“desestruturadas”, de reinserção social. A percepção sobre a possibilidade de cura com o 

trabalho da igreja é considerável, mormente, entre os evangélicos pentecostais (tabela 33). 

No campo “mediúnico”, a percepção sobre a possibilidade de cura, com base em 

um trabalho religioso, é diminuta entre os kardecistas (28%), mas, expressiva entre os 

umbandistas (66,67%). Em Rio Grande da Serra, isso pode ser explicado, sem a pretensão 

de ser conclusivo, pelos seguintes fatores. Por um lado, o processo umbandista, diferente 

do kardecismo, não requer um compromisso de participação frequente (em sessões ou 

estudos) o que facilita a aproximação de pessoas que desejam apenas resolver problemas 

pontuais. Por outro, os Terreiros de Umbanda estão, na cidade, mais acessíveis (aos 
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dependentes) do que os Centros kardecistas. Um dos Terreiros, estudados, está em uma 

localização em que o problema é acentuado, e como já mencionamos, é procurado para 

resolver a questão. Eleonora, que realiza trabalhos autônomos afirma que, através de seus 

benzimentos tem ajudado, também, em situações de dependência química. 
 

 Redes institucionalizadas (dentro e fora do campo religioso) 

A Associação de Recuperação de Alcoólatras (ARA), e a Missão Belém, são duas 

redes próximas ao campo religioso católico.155 A ARA atua com o propósito de que o 

indivíduo não volte a colocar nenhum gole de bebida na boca. A Missão Belém, que em 

Rio Grande da Serra atende o público feminino, está mais voltada para as drogas ilícitas. 

As associações Luz e Vida e Projeto Desafio Jovem estão no campo religioso 

evangélico.156 Atuam na recuperação de dependentes químicos, principalmente, os jovens. 

As igrejas evangélicas, na cidade, têm uma parceria com essas associações e encaminham 

pessoas para o tratamento.  

Esse conjunto de redes sociais procuram reinserir, de forma mais estruturada, os 

dependentes químicos na sociedade, pois, nessa condição é comum que percam o emprego 

e desestruturem suas famílias. De todas essas associações, a que tivemos maior contato, e 

oportunidade de acompanhar os trabalhos, foi a ARA. É notório o impacto para a vida das 

pessoas o processo de deixar de ser dependente. A recuperação da autoestima influencia, 

por exemplo, na possibilidade de voltar a ter uma vida familiar e profissional.  

Prosseguiremos examinando as formas de capital, na esfera simbólica, produzidas 

pelas redes sociais, especificamente, no campo religioso. Nesse ponto, nos debruçamos 

sobre a “visão” dos participantes (lideranças e leigos) acerca de seus grupos religiosos, 

seja no contexto eclesiástico, seja como instituição socialmente inserida no município. 

Para tanto, analisaremos o que responderam (no questionário de pesquisa) acerca das 

seguintes questões: 1) o que precisa melhorar em sua igreja (centro ou terreiro)? e 2) em 

que aspectos você considera que sua igreja (centro ou terreiro) contribui para o 

município?  

                                                 
155 Um vereador da cidade (partido dos trabalhadores), adepto do catolicismo, relatou que realiza há, 
aproximadamente dez anos, um trabalho de acompanhamento de “dependentes químicos”. Em conjunto com 
outras pessoas, num projeto chamado “kerussein”, realiza eventos de conscientização do problema da 
dependência e, sempre que necessário, encaminha dependentes para clínicas de reabilitação. É objetivo desse 
grupo transformar o projeto em uma ONG, mas, não houve, ainda, oportunidade. 
156 A Primeira Igreja Batista (Vila Conde), por exemplo, ajuda a instituição Desafio Jovem com cestas 
básicas, palestras, cultos no local e assessoria às famílias (registro em caderno de notas, 10/12/2014).  
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Considerando que as respostas foram, excessivamente, variadas procuramos reuni-

las em grupos, de “ideias afins”, para facilitar a apresentação. Elas serão alocadas em uma 

ordem que respeita a (maior) quantidade de indicações em cada um desses grupos. Como o 

questionário possibilitou, nessas duas questões, “respostas abertas”, citações dos 

participantes (com indicação do bairro em que moram) foram inseridas para destacar o que 

pensam sobre o tema. 
 

 Católicos 

Não responderam à primeira pergunta 33,75% dos participantes. Não indicaram 

“nada” a ser melhorado na igreja, 8,75%. Aqui é necessário compreender que, por vezes, 

os fiéis estabelecem uma diferenciação entre a instituição (isenta de imperfeições) e a 

membresia. “A igreja é santa e perfeita, o que precisa melhorar são os cristãos” (Vila 

Lavínia). “A igreja não precisa melhorar em nada, porém, os cristãos precisam conhecer 

mais a fé da igreja e querer, cada vez mais, aprender com Deus” (Santa Tereza). 

Entre aqueles que indicaram questões a serem melhoradas na igreja, destacamos o 

seguinte: i) A igreja precisa melhorar a acolhida das pessoas e estar mais próxima das 

comunidades. ii) É preciso haver mais participação e união entre os fiéis. iii) É necessário 

aumentar a igreja e reformar os templos das comunidades. iv) É importante aumentar a 

participação nos trabalhos missionários, com maior compromisso junto às pastorais.  

As respostas demonstram o sentimento de melhorar a “acolhida”, o que reforça a 

ideia de que a igreja não se resume a questões litúrgico-doutrinárias, mas, tem importância 

os aspectos de sociabilidade e pertencimento. “Como disse o Papa Francisco, a igreja 

precisa ir para a rua, resgatar o seu rebanho” (Vila Conde). “Acho que é necessário 

criar uma forma de atrair os jovens. Hoje, nas missas, a faixa etária é de pessoas com 

mais idade e os jovens estão se perdendo nas drogas e criminalidade” (região central). 

Relativo a segunda questão, 24,38% não responderam e 2,5% não souberam 

responder ou disseram que a igreja não contribuiu com nada no município. Com relação 

aos que consideram que sua igreja tem uma contribuição para a cidade, destacamos os 

seguintes aspectos: i) Assistência social e familiar e o trabalho das pastorais. ii) O trabalho 

com jovens (por exemplo, tirar os jovens das ruas). iii) Ensinamentos de como agir melhor 

na sociedade, valores morais e éticos e formação humana. iv) Desenvolvimento espiritual 

e evangelização de pessoas. Outras questões como, consciência política e ecológica, 

harmonização familiar e visita aos enfermos foram citadas.  
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 Observa-se que o trabalho social da igreja, em diversas dimensões, é valorizado, o 

que se explica por se tratar de um município, ainda, com inúmeros problemas sociais. “(...) 

A pastoral acompanha as famílias, o desenvolvimento das crianças, ajuda na parte de 

alimentação das famílias necessitadas, distribuindo alimentos, material de higiene, etc.” 

(Santa Tereza). “[Contribui] formando homens novos para um mundo novo. Ajudando as 

pessoas a redescobrir sua identidade, devolvendo-lhes sua dignidade. (...) Os trabalhos 

pastorais e sociais ajudam as pessoas a lutar para seus direitos e compromisso com o 

próximo (...)” (Vila Figueiredo). 
 

 Evangélicos 

No caso do campo religioso evangélico, devido às especificidades de cada grupo, 

optamos em separar as respostas entre os “evangélicos não pentecostais” e “evangélicos 

pentecostais”.  

Entre os evangélicos não pentecostais, 31,43% não responderam à primeira 

questão e 14,29% disseram que não precisa melhorar nada na igreja. Entre os que 

responderam, se destacaram as seguintes questões: i) É preciso aumentar participação dos 

membros, e haver maior comunhão e harmonia entre as pessoas. ii)  Ampliar os trabalhos 

de evangelização. iii) Aumentar os recursos e envolvimento, das pessoas, em trabalhos 

sociais e iv) aumentar a igreja. Também foi citado a importância de se preocupar com 

questões ambientais. 

Nesse grupo, com relação à segunda questão, 22,86% não responderam. Entre os 

que apontaram que a igreja contribui para o município, destacamos o seguinte: i) A igreja 

realiza trabalhos de evangelização, educação espiritual e orientação para os jovens. ii) 

Ajuda com projetos e obra sociais. iii) Orienta como se portar melhor na sociedade 

(valores morais). iv) Realiza orações em ajuda à cidade. v) Promove obras que cuidam de 

crianças e idosos (Mórmons) e vi) combate às drogas. Foram citadas, ainda, questões 

como “combate à violência” e “educação”. 

Para esse grupo, o trabalho de orientação espiritual – bastante valorizado – serve 

como base, inclusive, para a transformação no âmbito social.  

 

Acredito que com a propagação do evangelho contribuímos em diversos 
setores, pois, através da restauração espiritual diminui-se o uso do 
álcool, drogas, violência. Além de conscientizar os membros sobre a 
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necessidade de auxiliar membros de sua comunidade em seus problemas 
sociais, psicológicos, etc. (Santa Tereza). 
 

 

Entre os evangélicos pentecostais, 32,17% não responderam à primeira questão e 

13,91% disseram que está tudo bem na igreja. Do que foi indicado sobre o que precisa 

melhorar, destacamos o seguinte: i) É preciso aumentar a igreja, reformar o prédio, 

melhorar a estrutura para atender os irmãos, comprar sede própria. ii) É importante 

aumentar os trabalhos sociais da igreja. iii) Intensificar a evangelização, as missões e as 

visitas às famílias.  

A abertura de templos pequenos, por vezes improvisados, associado ao 

crescimento de membros e a expectativa de ampliação de atividades, que vão além dos 

cultos, faz com que o principal anseio dos pentecostais seja melhorar a estrutura de suas 

igrejas. “[O que precisa melhorar] é o tamanho [da igreja], pois, é muito pequena e 

quando vão muitas pessoas, quase metade fica em pé” (Jardim Encantado).  

Relativo à segunda questão, 30,43% não responderam e 2,61% disseram que a 

igreja não contribui com nada no município. Daqueles que apontaram alguma 

contribuição, destacamos o seguinte: i) Apoio espiritual às pessoas. ii) Ajuda em questões 

sociais. iii) Trabalho na recuperação de dependentes químicos. iv) Compartilhamento da 

Palavra de Deus, produzindo um comportamento melhor nas pessoas. v) Realização de 

orações pelas autoridades e pelo município. Outras questões como “união das famílias” e 

“visita aos enfermos” também foram mencionadas. 

Embora a questão “espiritual” se destaque em termos do que o grupo avalie ser sua 

maior contribuição, os trabalhos sociais aparecem com importância, o que é relevante para 

um grupo, outrora, mais centrado na ideia da “salvação individual”. “(...) Acho que só o 

fato de estar com as portas abertas falando da Palavra de Deus, já é muito positivo. 

Qualquer um que entrar será acolhido. Com isso, terá auxílio em vários aspectos da sua 

vida” (Vila Niwa). A atuação, da igreja, sobre a dependência química é, também, 

valorizada pelo grupo. “[A igreja contribui] melhorando a vida de muitas pessoas 

viciadas, sem esperança. Vidas que já não tinham perspectiva, hoje se encaminham no 

seio da sociedade” (Vila Figueiredo). 
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 Kardecistas 

Relativo ao que deve ser melhorado em seu grupo religioso, 8% não responderam à 

questão e 16% disseram que está tudo bem. Com relação aos que responderam que deve 

ser melhorado, destacamos o seguinte: i) É preciso haver maior participação e 

envolvimento das pessoas nos trabalhos (voluntários) dos Centros, até para que se 

ampliem as atividades. ii) É preciso haver mais união e tolerância entre as pessoas. iii) 

Colocar em prática os ensinamentos de Kardec. iv) Ampliar os trabalhos sociais. v) 

Melhorar a divulgação do kardecismo na cidade. 

Nesse grupo, mais do que os aspectos físicos dos Centros, a prioridade é ampliar a 

participação das pessoas. “[É necessário] ampliar a divulgação das atividades, procurar 

mais voluntários e [aumentar] a união entre os participantes” (Jd. Maria Paula). 

Sobre a contribuição para a cidade, 20% não responderam à questão e 8% disseram 

que o grupo não contribui em nada. Os que assim responderam consideram que os 

benefícios do kardecismo são muito pessoais e de difícil mensuração sobre o quanto 

contribuem para a cidade. Entre os que consideram que os Centros têm contribuído para o 

município, destacamos: i) Trabalho da reforma íntima e melhora do ser humano (cidadão). 

ii) Promoção da harmonia entre as pessoas. iii) Ajuda com práticas assistenciais e iv) 

Ajuda na prática da caridade e solidariedade. Também foi mencionado a “evangelização” 

das famílias. 

Para o grupo, há a valorização da chamada “reforma íntima” que pressupõe um 

trabalho, sobre si mesmo, baseado no evangelho de Cristo. “O conhecimento do evangelho 

de Cristo, pelos participantes, ajuda na prática da fraternidade e caridade moral e até 

material” (Vila Figueiredo). “(...) Temos como colocar [o kardecismo] em prática 

diariamente. Espalhamos sementes, nos mais variados lugares. Mudanças interiores 

refletem em aspectos familiares, sociais, culturais e profissionais” (Vila Figueiredo). 
 

 Umbandistas 

Com respeito à primeira questão, 33,33% não responderam e 13,33% disseram não 

haver nada a ser melhorado em seu Terreiro. Entre os que indicaram alguma questão, 

destacamos o seguinte: i) É preciso ampliar o espaço do Terreiro. ii) As pessoas devem vir 

com mais fé naquilo que buscam. iii) Devem se concentrar mais nos trabalhos (silêncio). 

iv) Precisam ter mais pensamentos positivos. 
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Como os Terreiros de Umbanda, em Rio Grande da Serra, são pequenos, o espaço 

físico se apresenta como uma demanda importante, mas, observamos que há, também, 

expectativa de um comportamento mais “adequado” (concentração e silêncio) das pessoas 

que procuram as cerimônias. “No terreiro em si, o espaço é apertado, mas, isso é detalhe. 

O que mais precisa melhorar é o pensamento das pessoas que frequentam, pois, atraem 

muitas energias negativas nos dias de trabalho” (Parque Indaiá). 

Com respeito ao que pensam contribuir (seus Terreiros) para o município, temos 

que 20% não responderam. Entre os que indicaram questões, se destacam: i) Ajuda (a 

partir dos trabalhos feitos nas giras) em problemas de saúde, emprego, desobsessão. ii) 

Contribui para melhorar a autoestima das pessoas. iii) Ajudas em trabalhos sociais e 

caridade. Também foi mencionado o benzimento nas crianças.  

Os umbandistas reconhecem sua importância, mas, as citações apontam para uma 

contribuição indireta. Ou seja, o trabalho ocorre no contexto ritual-religioso e contribui 

com a melhora da situação das pessoas o que, consequentemente, pode influenciar para a 

melhora da cidade. “Diretamente não sei responder, mas, quem vem aqui atrás de saúde, 

emprego, prosperidade, tenho certeza que ser for do merecimento consegue e por isso 

pode espalhar pela cidade (...)” (Parque Indaiá). A citação seguinte coincide com esse 

pensamento. 

 

Contribuição para o município não sei dizer, pois, ainda existem muitos 
preconceitos a respeito da Umbanda, mas, as pessoas que frequentam o 
centro saem daqui satisfeitas, na paz, harmonia. As pessoas vêm atrás de 
emprego, saúde e se for do merecimento de cada um, a pessoa receberá 
a ajuda pedida, pois, não estamos aqui para brincar, mas, sim para 
ajudar o próximo com toda a seriedade” (Parque Indaiá). 
 
 

As considerações, a seguir, são provenientes de entrevistas com “lideranças” 

religiosas, políticas e das redes sociais fora do campo religioso. Indagamos, aos 

entrevistados, qual a opinião sobre a situação socioeconômica do município e como 

analisam, nesse contexto, o trabalho social das religiões. Às lideranças religiosas 

arguimos, também, como entendem que seu grupo religioso contribui para amenizar os 

problemas existentes. 

Foi unânime, entre os respondentes, que Rio Grande da Serra tem, ainda, muitos 

problemas a serem resolvidos, como geração de empregos, melhora nos serviços públicos 

ou mesmo a questão da dependência química. As divergências de opinião residem no 
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quanto já se avançou em direção às melhorias necessárias. Uns consideram que foram 

significativas, outros não.  

Entre as lideranças católicas, há o destaque para o aporte social da Igreja Católica 

na cidade, entre eles, o trabalho das pastorais. Relativo à contribuição das igrejas como um 

todo, Walter, católico carismático, é o mais enfático sobre a importância da presença das 

religiões (cristãs). “Se não fosse o trabalho das igrejas com certeza a realidade não seria 

a mesma” (26/02/2014). Embora indique que outras “redes sociais” cumpram um papel 

importante, são nas igrejas que as pessoas “encontram amigos de verdade”. 

Entre as lideranças evangélicas, há quem reconheça o trabalho social da Igreja 

Católica – como parte de sua cultura – mas, o destaque fica no próprio campo evangélico. 

Embora haja, como afirma uma liderança pentecostal, uma “discreta” disputa entre as 

igrejas, atualmente, as denominações se ajudam mais. Um exemplo são as campanhas de 

arrecadação de alimentos cujas doações não ficam, somente, com as igrejas arrecadadoras, 

mas, podem ser distribuídas a pessoas (em outras igrejas) mais necessitadas.  

O trabalho de combate à “dependência química” foi citado como sendo importante, 

para o município, na medida em que reinsere os indivíduos na sociedade. “Quando vêm 

para a Igreja, a própria Igreja e a Palavra contribuem para essa transformação, essa 

mudança, para eles poderem ser novamente reingressados na sociedade. Eu acredito que 

a Igreja tem uma influência muito grande nesse assunto” (Lauro, 09/02/2014). A 

libertação das drogas é vista como um passo necessário para reconquistar o “emprego”. 

Nessa questão, há denominações que destacam o trabalho litúrgico (de prosperidade) que 

contribui com o “alimento espiritual” necessário para melhorar a situação socioeconômica. 

“Nós não pregamos o evangelho para a pessoa se acomodar naquela situação. (...) E nós 

mostramos que Jesus vem para transformar a vida dela. (...) Ela se transformando, o 

município começa a receber melhorias socioeconômicas (Ednaldo, 28/03/2014). 

Também foram mencionados os trabalhos do Conselho de Pastores (que organizam 

orações em prol do município) e a Marcha para Jesus, que levam a Palavra de Deus para 

todo a população da cidade. O presbítero Fabiano (09/07/2014) afirma que com isso a 

cidade tem ficado mais bonita e o comércio tem melhorado. Um pastor pentecostal 

comentou que sua Igreja tem estimulado seus membros a cobrarem mais do poder público, 

pois, como cidadãos, não devem ficar somente esperando.  
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No campo espírita, realçamos a fala do representante de um dos Centros 

kardecistas que não apenas afirma que as religiões são importantes na cidade, seja pelas 

campanhas que realizam, seja pelo envolvimento em discussões no âmbito público, mas, 

que tem conseguido estabelecer um respeito mútuo. Ao ser indagado sobre a importância 

das religiões, respondeu: 
 

Olha, contribuem sim. Eu tenho percebido, que houve uma evolução 
muito boa das igrejas. É um fato, meio, inédito. Muitas vezes nós 
fazemos reuniões nos Conselhos Municipais da cidade, e nós sentamos 
ao lado do Padre da Igreja Católica, que conhece sobre o kardecismo. 
Sentamos ao lado de pastores evangélicos, e todos se respeitam. Porque 
eles conhecem que nosso trabalho é no sentido de trazer as ovelhas ao 
aprisco de Deus. É essa a finalidade. Aqui, em Rio Grande, é quase que 
realmente uma exceção (João, 17/02/2014). 

 

Pertinente aos representantes das “redes sociais” (fora do campo religioso), além 

do interesse sobre a opinião acerca da importância das religiões na cidade, também 

arguimos sobre parcerias existentes. De forma geral, os entrevistados reconhecem o 

trabalho das igrejas, mas, as opiniões variam no que diz respeito à forma como essas 

instituições pensam (e tratam) a relação manutenção/transformação da sociedade. 

Entre os entrevistados, houve quem afirmou que as igrejas, de forma geral, têm 

tido um papel importante no sentido de garantir uma “estabilidade” social (familiar), 

principalmente com o trabalho contra a dependência às drogas e ao álcool. Segundo sua 

visão, o importante é ter Deus no coração, não importa se é católico, evangélico ou 

espírita. Uma menção foi no sentido de afirmar que as igrejas atuam nas questões sociais, 

mas, nem sempre se preocupam em politizar as pessoas, ou seja, se restringem a um 

trabalho meramente assistencial. Outra criticou a endogenia do trabalho. É da opinião que 

as igrejas deveriam ajudar para além dos seus próprios membros.  

As associações ACV e Cooperativa do Cambucy, afirmaram que têm realizado 

parcerias com as igrejas, o que é produtivo para todos os envolvidos. O coordenador da 

“Rede Social” considera que as igrejas têm ajudado no sentido de ceder espaço para as 

reuniões da Rede. Considera, ainda, que ao longo do tempo a participação nas reuniões 

tem despertado, nas pessoas, um espírito crítico o que tem feito com que se preocupem 

mais com as questões que envolvem políticas públicas.  
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Entre as lideranças políticas – a exemplo do prefeito da cidade – o entendimento é 

que as religiões têm um papel importante e, seja no aspecto individual, seja nas questões 

sociais, contribuem sobremaneira com o poder público.  

 

(...) eu achava que a prefeitura era a Instituição que mais trabalhava 
pela cidade! E graças a essa caminhada política que eu tive eu pude 
presenciar que o maior trabalho que é feito na nossa cidade é feito pelas 
igrejas: que é o resgate da família, que o resgate, muitas vezes, do ser 
humano que está envolvido na bebida, na droga e em inúmeros casos, de 
amigos meus, inclusive, que estavam seguindo caminho errado, e, graças 
a uma religião, graças a uma igreja, ele pode voltar para sua casa 
(Prefeito Gabriel Maranhão, 19/12/2013). 

 

Com base nas “tipificações”, acima, analisaremos qual o impacto – na produção, 

distribuição e consumo de “capital simbólico” – que o conjunto das redes estudadas, tanto 

no âmbito das relações litúrgicas e sociais, como nas redes de caráter institucionalizados, 

possuem para seus participantes. 

No catolicismo, a eficácia do discurso religioso que proclama a experiência dos 

“sacramentos” como via, incondicional, de santidade e salvação da alma, impactará, em 

termos de diferentes “percepções”, entre os que se definem como católicos praticantes ou 

não. Poderíamos propor que tivessem relação com a classificação entre tradicionais e 

carismáticos. Elas existem, mas, nesse caso, têm maior relação com a “forma” do que com 

a “intensidade”. Talvez, um católico tradicional acredite que seu “caminho religioso” só 

terá sentido se incluir trabalhos sociais. Um carismático, se conseguir o “batismo” do 

Espírito Santo. Mas, tanto um como o outro, sendo “praticantes”, darão igual valor aos 

“sacramentos” da igreja. O mesmo não ocorre, pelo menos em tese, com aquele que 

participa “esporadicamente” da vida religiosa, sendo ele tradicional ou carismático. 

É possível imaginar que boa parte dos católicos que frequentem a missa, 

independentemente de sua condição de “praticante”, se sentirá “tocado” no momento da 

eucaristia. Sendo o cristianismo uma herança cultural, comungar com Cristo, não depende, 

necessariamente, de fortes vínculos institucionais. Não obstante, elementos dentro da 

experiência religiosa, como a aceitação, maior ou menor, dos preceitos bíblicos, a crença 

no poder dos Santos católicos, ou a disposição em confessar pecados, terão maior ou 

menor “valor” de acordo com a relação, mais ou menos próxima, que se tem com a Igreja.  

A possibilidade de cura de uma doença grave, ou dependência química, através do 

processo religioso, dependerá da confiança que se tem, por exemplo, no poder das 
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“orações”. No caso dos católicos carismáticos, acrescente-se a crença nos dons do Espírito 

Santos. Em Rio Grande da Serra, parcela significativa (63,76%) de católicos, afirma 

participar pelo menos uma vez por semana dos trabalhos da igreja. Não temos como 

mensurar sua vinculação institucional e identificar até que ponto se consideram praticantes 

ou não. Mas, ponderando sua frequência semanal, é de se esperar que o sejam. Dessa 

maneira, o “alimento espiritual” propiciado pela comunhão com Cristo, que leva à crença 

na “salvação da alma”, é compartilhando por um número expressivo de católicos na 

cidade. 

Isso ganha maior dimensão quando levamos em conta que a Igreja está presente 

nos bairros, através das comunidades e suas celebrações. Embora tenha sido mencionado, 

pelos próprios seguidores, que é necessário melhorar o “acolhimento” das pessoas, o 

trabalho nos bairros, seja litúrgico ou social, ou mesmo os grupos de oração da RCC, tem 

impacto, não só religioso, mas, também em termos de “socialização” – pertencimento – 

para a população mais carente. Isso porque é nos bairros que está grande parte daqueles 

em situação de alta vulnerabilidade social o que, entre os católicos, é expressivo. 

De tudo isso, depreendemos que, no caso do catolicismo, o capital simbólico 

circula com maior intensidade entre os católicos praticantes, pelas seguintes razões: i) há o 

sentimento de “pertença” ao grupo, que lhe poderá socorrer sempre que necessário, 

inclusive em aspectos materiais. ii) a proximidade com os trabalhos da igreja possibilitam 

assumir responsabilidades que, por um lado, significa “prestigio” junto às lideranças (o 

que nem sempre é consciente), por outro, traz a sensação de cumprir uma missão 

importante. iii) acreditam conhecer (Bíblia, sacramentos) o caminho da santidade, 

podendo, desse modo, atingir a “salvação da alma”. iv) acreditam estar amparados 

espiritualmente pela Igreja, portanto, pelos Santos católicos, pela Virgem Maria, por Jesus 

cristo e por Deus. v) no caso dos carismáticos, contam com o poder e proteção do Espírito 

Santo.   

Não queremos dizer com isso que os católicos “praticantes”, em sua totalidade, 

apreendam, com a mesma habilidade, o capital religioso (simbólico) produzido pela igreja, 

tampouco que todos os “não praticantes” estejam impossibilitados de fazê-lo. Contudo, os 

primeiros, mais do que os últimos, estão aptos a se apropriar, densamente, desse capital. 

Entre os evangélicos, as diferentes formas de percepção, e apropriação, do capital 

simbólico tem relação com a diversidade dentro desse campo religioso. Nesse caso, não se 

trata, ou trata-se pouco, do fato de ser um evangélico, mais ou menos, “praticante”, visto 
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que o “crente” tem, de forma geral, forte vínculo com sua igreja. As diferenças estão 

baseadas na forma como, as denominações, configuram suas estruturas doutrinárias e 

litúrgicas. 

No que diz respeito à ideia de “salvação da alma”, que passa pelo conhecimento da 

Bíblia e a fé, incondicional, em Cristo, podemos dizer que denominações diferentes 

engendram formas próprias de construir seu trajeto. Embora todas a igrejas passem, de 

uma forma ou de outra, por flexibilizações em sua tradição (BARRERA, 2001), as igrejas 

“não pentecostais” mantêm uma interpretação mais rígida da Bíblia (MENDONÇA, 

2008a). Os aspectos morais norteiam o comportamento. Conserva-se o controle do corpo, 

e, no que diz respeito aos usos e costumes, modificam-se pouco as orientações sobre 

vestimenta, usos de joias, maquiagem, etc. O estudo da Bíblia demanda uma interpretação 

intelectual, e persiste a ideia de que os evangélicos devem, para garantir a “salvação”, 

separar as coisas do mundo e as coisas de Deus.  

No campo evangélico pentecostal, não sem particularidades, há modificações nessa 

forma de viver a religião. Com denominações que, ainda, cultivam uma tradição rígida em 

termos de usos de costumes (CCB, IPDA e algumas Assembleias de Deus), a grande parte 

das igrejas pentecostais passaram a interpretar a Bíblia de forma a flexibilizar a maneira de 

vestir ou mesmo se comportar. Com a permissão de romper com a vestimenta tradicional 

do crente (como terno e gravata, vestidos e cabelos longos), e podendo “movimentar” o 

corpo (cantar e dançar no culto, por exemplo), sem, com isso, deixar de ser “salvo”, esse 

grupo de igrejas se tornou muito atraente para os jovens. 

A liturgia pentecostal, permeada por elementos emocionais e extáticos, causados 

pela presença do Espírito Santo, que não exige “capital educacional” para interpretação 

bíblica, é uma oferta religiosa que se adapta bem nas regiões de periferia, pois, tem relação 

com um capital religioso que pode ser apropriado, mesmo, por quem tem baixa “renda” e 

“escolaridade”. Isso impacta na forma como o campo evangélico configura o 

“acolhimento”. Nas igrejas pentecostais, a vestimenta simples, um vocabulário restrito, ou 

uma vida pregressa duvidosa, não constituem situações que constranjam ninguém a entrar 

e participar do culto. O que nem sempre ocorre nas igrejas “não pentecostais”.   

Um aspecto a ser considerado é o tamanho das igrejas. Durante o trabalho 

etnográfico, observamos que nos templos menores os fiéis constroem relações mais 

próximas o que, aparentemente, geram vínculos maiores. Ao indagar lideranças e 

membros, de igrejas pentecostais, sobre essa questão, identificamos posições diferentes. 
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Muitos concordam que as igrejas menores aproximam as pessoas. Isso melhora a troca de 

informações, o que contribui para que se resolvem problemas pessoais. Concordam que o 

acolhimento, nessas igrejas, é maior. Uma irmã, da CCB, confirmou haver diferenças, na 

forma como se constroem os vínculos nos templos pequenos quando se compara o templo 

do centro da cidade, que acolhe em torno de seiscentas pessoas. Mas, há quem discorde. 

Um músico, também da CCB, diz que há um padrão litúrgico na igreja fazendo com que 

todos os cultos sejam iguais e a forma de tratar os membros também.  

O “acolhimento” é um bem simbólico, importante a ser considerado, para a análise 

da relação entre o processo migratório e o desenvolvimento de igrejas pentecostais no 

município. No segundo capítulo, ao examinar a migração para Rio Grande da Serra, 

constatamos que esse campo religioso reúne, em suas denominações, um número 

importante de migrantes, em especial os nordestinos. Isso tem a ver com a capacidade de 

“reorganização social” que lhes são inerentes. O capital religioso ofertado na liturgia 

pentecostal – mais direta e emocional – é de apropriação mais fácil, tanto para quem 

atravessou fronteiras territoriais, como simbólicas.  

Trata-se de uma religiosidade capaz de atuar em situações de “desordens sociais”. 

O metodismo, por exemplo, teve um papel importante para a restruturação da sociedade 

inglesa no pós-Revolução Industrial, e estadunidense e no pós-Guerra Civil. A questão 

central está na forma (emocional) de sua liturgia, para atuar em momentos de 

“desestruturação social” (MENDONÇA, 2008b). Como fazer uma relação entre esses 

eventos? Boa parte dos migrantes, transitando de um “universo cultural” para outro, vem 

de regiões permeadas por uma religiosidade popular, também menos textual e mais 

emocional. O habitus religioso pentecostal carrega, guardadas as particularidades, traços 

dessa religiosidade. Forte “devoção” – não aos Santos, mas à Bíblia –, crença na cura 

através de elementos “mágico-religiosos”, liturgia fortemente marcada por cânticos e 

gestuais (ibidem). Elementos que facilitaram sua inserção na (nova) realidade urbana. 

A “cura”, do ponto de vista físico (doenças) ou espiritual (demônios), ou, ainda, o 

tratamento de “dependência química”, são capitais simbólicos, também, apropriados de 

forma diferentes entre evangélicos não pentecostais e pentecostais. Enquanto os primeiros 

atribuem a uma vivência cotidiana de estudo e oração, consagrada à Igreja e a Deus, como 

fatores preponderantes para uma vida saudável, os pentecostais consideram que podem 

receber, esse conjunto de “bênçãos”, nos cultos através da manifestação do Espírito Santo. 

No que diz respeito à “dependência química”, as igrejas pentecostais são as que mais, 



232 
 

declaradamente, têm procurado construir mecanismos de combate-la, pois, estão de 

“portas abertas” para receber os dependentes. Nos dois casos (doença e dependência 

química), o pentecostalismo se configura uma oferta religiosa eficaz nas regiões de 

periferia, locais em que parcela da população sofre, pelo contexto socioeconômico, com 

dificuldades de acesso à saúde pública. 

Com respeito à ideia de que a “salvação” depende do ato de se apartar das coisas 

do mundo, para viver as coisas de Deus, o pentecostalismo, ao longo do tempo, foi 

reconfigurando a ideia e introduzindo outras formas de viver essa relação. Com exceção 

das já mencionadas igrejas, no campo pentecostal, que mantêm preservados os antigos 

usos e costumes e conceito teológicos, parte do pentecostalismo apregoa que é preciso 

“viver o aqui e o agora”. Seja por mudanças na forma de se vestir ou comportar, ou pelos 

mecanismos que engendrar a noção de prosperidade, mudanças no campo vêm ocorrendo. 

Nesse aspecto, a questão se torna complexa.  

Por um lado, parte das igrejas, em Rio Grande da Serra, tem afrouxado seus usos e 

costumes, notório, com respeito às vestimentas. É comum, nas igrejas pentecostais, 

mesmo em templos da Assembleia de Deus, não vermos mais o tradicional traje do crente. 

Outro aspecto, de flexibilização, se refere à liturgia e tem relação com o louvor. Há um 

processo, ocorrendo no pentecostalismo de modo geral, de introdução de ritmos musicais 

que, tradicionalmente, eram proibidos – para não dizer “demonizados” pelos pentecostais. 

No município, notamos que a mudança, pelo menos por enquanto, tem maior relação com 

a “quantidade” de louvores que tem sido introduzido nos cultos, do que, propriamente, na 

diversidade rítmica. Grosso modo, as mudanças operadas têm facilitado, no universo 

pentecostal, a entrada e permanência de jovens que, cada vez mais, se sentem motivados a 

se apropriar do capital religioso pentecostal. 

A “teologia da prosperidade”, forma específica de apropriação de capital religioso, 

é uma faceta emblemática da ideia, pentecostal, do “viver o aqui e o agora”. Em Rio 

Grande da Serra há nuances que indicam que a questão é apresentada de forma mais ou 

menos explicita. O conjunto de igrejas que assumem o preceito teológico da 

“prosperidade” não tem uma penetração forte. Estão, como de costume, nos locais centrais 

e próximos do fluxo de pessoas. Mas, as características da cidade não ajudam em sua 

expansão. Por outro lado, parte das igrejas pentecostais revelam, em seus cultos, alguma 

influência dessa teologia. Embora mantenham, em termos de forma, cultos tradicionais, 

percebe-se mudanças no “discurso”. Invariavelmente, pastores ou pregadores “caem” na 
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tentação de um discurso que se aproxima dessa teologia. Nessas igrejas, os usos e 

costumes, do pentecostalismo tradicional, foram praticamente abolidos. 

O campo evangélico apresenta complexidade na forma como as igrejas, e seus 

seguidores, produzem e consomem o capital religioso (simbólico). Procuramos destacar as 

formas, particulares, como cada denominação se relaciona com esse capital, mas, não 

devemos considerar que isso aconteça de forma estanque. É preciso ter em conta que nem 

todos os adeptos dos grupos religiosos têm a mesma habilidade para dele se apropriar. 

Uma das características do campo evangélico, em especial o pentecostal, é a expressiva 

circulação de pessoas entre as denominações. Isso acontece, entre outras coisas, porque 

não há uma acomodação na forma de se apropriar do capital simbólico. Por outro lado, a 

circulação, invariavelmente, implica no “enfraquecimento” dos vínculos o que, em 

determinadas circunstâncias, pode comprometer um “potencial” aumento do capital social.  

Entre os kardecistas, a ideia de “evolução da alma” figura entre o que há de mais 

significativo na experiência religiosa, porque é parte do arcabouço explicativo (teodiceia) 

proposto pela teoria de Kardec. As aflições e sofrimentos humanos são considerados, pelo 

grupo, parte do processo de “expiação” dos erros que cada ser humano comete em suas 

“diversas” encarnações. Para os kardecistas, conforme “pagamos” nossos erros, e 

aprendemos com eles, evoluímos. Por não ser uma religião “dogmática”, em que preceitos 

precisem ser, impreterivelmente, seguidos para que a evolução ocorra, o pressuposto é que 

o conhecimento do cânone kardecista ajudará no processo.  

O que se busca, no kardecismo, é a “reforma íntima”. Não há, necessariamente, a 

ideia de um praticante ou não, no sentido de quem participa, mais ou menos, das 

atividades de um Centro. Pode-se dizer que existem kardecistas mais aplicados nos 

estudos, ou mesmo aqueles que, mais do que outros, colocam em prática o que aprendem 

nos textos. Quem se destaca ganha “prestigio” entre os seguidores, pois, se tornam 

“melhores” portadores da mensagem que os “espíritos evoluídos” – como são chamadas 

figuras iminentes, como Bezerra de Menezes ou Chico Xavier – querem transmitir para a 

humanidade. Vimos que entre, os participantes da pesquisa, um dos elementos que o grupo 

reconhece, e valoriza, é a contribuição na formação de cidadãos melhores para a cidade. 

A vivência religiosa kardecista, apesar de uma liturgia composta de orações, passes 

ou psicografias, está apoiada na experiência textual. A apropriação do capital religioso não 

se baseia, somente, em participar, do Centro, mas em estudar a produção bibliográfica 

espírita. O estudo implica em apreender o conhecimento das leis universais, que rege a 
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relação entre o ser humano e Deus, e os valores cristãos, codificados por Kardec. Como há 

um caráter “científico” atribuído à essa religião, é preciso, segundo as lideranças, 

compreender, de forma racional, a relação entre os planos material e espiritual. Quem tem 

mediunidade, por exemplo, deve estudar para saber como controlá-la. Não há espaço para 

uma fé cega, mas, para uma experiência religiosa ponderada. 

Assim sendo, o kardecismo desperta, em geral, o interesse de pessoas que possuem 

escolaridade alta – e que gostam de ler. Vimos que, em Rio Grande da Serra, são 

aqueles/as que apresentam os menores níveis de vulnerabilidade social. Por constituir uma 

liturgia mais contida (silenciosa) e refletida, estimula pouco a procura por quem tem 

“urgência” em resolver problemas de ordem familiar ou profissional. Quem procura o 

kardecismo encontra um capital religioso que não está associado ao imediatismo. Mesmo a 

“cura”, à exceção das “cirurgias espirituais”, tem, nesse universo religioso, um caráter 

preventivo. Os passes (imposição de mãos) se propõem, segundo a visão do grupo, a 

harmonização do corpo físico e fluídico, para que não se instale a doença. 

O habitus religioso kardecista, em Rio Grande da Serra, não oferece os bens 

simbólicos procurados pela maior parte da população. Para quem é kardecista (médium ou 

não) e, principalmente, para quem tem uma vivência religiosa disciplinada – dedica-se a 

leitura dos textos, ou exercita sua mediunidade – a religião tem um grande impacto, e, 

nesse aspecto, é valorizado. Mas, não é um capital religioso atrativo a quem está, por suas 

necessidades econômicas, e simbólicas, em situação de alta vulnerabilidade social.  

Os umbandistas também valorizam a ideia de “evolução da alma”. Como reúnem, 

além das influências kardecistas, traços de tradições africanas e indígenas, a concepção de 

“evolução”, na Umbanda, apresenta nuances. Quanto mais se afastar do kardecismo no 

que diz respeito a mediação de “entidades espirituais” – tendo como base o continuum 

mediúnico proposto por Camargo (1973) – mais o grupo umbandista introduzirá em seus 

Terreiros as “imagens” da cultura popular brasileira. Embora “marginalizadas” na 

sociedade,157 são considerados espíritos evoluídos na Umbanda. Quando isso ocorre, seu 

capital simbólico é melhor apropriado pela população em situação socioeconômica 

precária, porque, em geral, são pessoas que precisam resolver problemas imediatos e que, 

                                                 
157 Quando a influência kardecista é forte, há grupos umbandistas que evitam trabalhar, por exemplo, com 
“exus” e “pomba giras” – geralmente “incorporados” nas giras, de esquerda, cuja preocupação é resolver 
problemas, considerados, mundanos. 
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invariavelmente, envolvem aspectos financeiros. Questões que, na concepção umbandista, 

esses “guias” resolvem melhor. 

A cura de doenças, ou dependência química, são situações que, igualmente, levam 

pessoas à Umbanda. Quem a procura, como no pentecostalismo, não tem objeção por uma 

religiosidade pouco textual, o que facilita a inserção, em seu meio, de um público em 

situação de maior vulnerabilidade social. A Umbanda poderia configurar uma oferta 

religiosa com maior peso na cidade não fosse o contexto religioso. A discriminação 

religiosa, em seus aspectos gerais (sociedade) e específicos (município), impele que os 

Terreiros se mantenham discretos, e não se identifiquem. Dessa forma, o capital simbólico 

se mantém restrito, visto que a imagem “construída” sobre a Umbanda – o que se estende 

a toda a religiosidade de tradição africana – não estimula a conversão ao grupo.  

Sobre a forma como o capital religioso é apropriado na Umbanda, as diferenças 

dizem respeito ao tipo de “relação” que se busca com a religião. Os pais e mães de santo e 

médiuns de trabalho contam com “amparo” da espiritualidade (Deus, orixás, guias 

espirituais) e com o “prestigio” do grupo, considerando que possuem a capacidade de 

incorporar os guias espirituais. Os umbandistas, de forma geral, contam com o apoio da 

espiritualidade. Esse pode ser “prático”, quando se recebe indicações de como resolver um 

problema. Pode ser “comportamental”, quando se recebe orientações da espiritualidade 

para viver de forma mais adequada na sociedade. Nesse grupo, há a formação de uma 

“comunidade” e, nesse caso, contam com o processo de “socialização” e tudo que lhe é 

inerente. Por fim, há os consulentes, pessoas que vão aos Terreiros buscando, tão somente, 

seus serviços. Nessa situação, vai estritamente para resolver problemas. É uma relação 

autônoma, e, em geral, criam-se poucos vínculos com os participantes do Terreiro.  

Com relação ao capital simbólico produzido pelas redes institucionalizadas, ele 

reside, especialmente, no “capital educacional”. Já o mencionamos anteriormente e, como 

destacado, contribuiu para que seus participantes tenham melhores condições para 

conseguir emprego e renda (capital econômico). Porém, questões como “autoestima” e 

“socialização” estão relacionadas. Atingem todos os grupos sociais, inclusive mulheres, 

negros e jovens acometidos por vulnerabilidades específicas, e alcançam a população dos 

bairros em diferentes níveis de vulnerabilidade social. Os participantes das igrejas e, 

principalmente, quem participa das reuniões da “Rede Social”, têm informações sobre o 

funcionamento das redes. Nesse caso, tem condições de melhor se apropriar desse capital. 
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Nesse capítulo, tratamos dos conceitos de capital social, campo e habitus no 

sentido proposto por Bourdieu, objetivando obter instrumentos para analisar as práticas 

culturais e recreativas e as formas de capital – materiais e simbólicas – produzidas no 

âmbito das redes sociais e religiosas em Rio Grande da Serra. No caso das práticas 

culturais, os dados coletados, em pesquisa de campo, indicam que na cidade as diferenças 

nesses aspectos são influenciadas mais pelo habitus religioso do que por um habitus de 

classe. Isso porque não existem diferenças socioeconômicas, expressivas, entre os 

participantes da pesquisa. 

Foram apresentados, de forma “tipificada” o conjunto de bens materiais e 

simbólicos que as redes em Rio Grande da Serra produzem. O exame indica que 

determinados grupos produzem uma oferta mais adequadas aos moradores das regiões em 

maior situação de vulnerabilidade social do que outros. Outros, estão mais adaptados à 

população em melhor situação de renda e escolaridade. A análise demonstra que, tanto no 

que diz respeito aos elementos materiais, como os simbólicos, há diferenças como os 

adeptos que apropriam desse capital social.  
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Conclusão 

 

Iniciamos a apresentação dos resultados desta pesquisa com a incumbência de 

compreender o porquê Rio Grande da Serra se conformou em uma região de periferia 

estando situada numa localidade industrialmente privilegiada. O primeiro capítulo 

destacou que cidades como Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, 

se configuraram em uma “região central” no Grande ABC paulista. Em contrapartida, as 

demais cidades, incluindo o município em estudo, serviram de cidades-dormitório. O 

processo de desenvolvimento econômico dessa região central não ocorreu aleatoriamente, 

mas, seguindo o fluxo do capital que priorizou investimentos (sistemas de transporte, por 

exemplo) em regiões contiguas à cidade de São Paulo. Houve, assim, uma urbanização 

desigual, sustentada ao longo de décadas, que não foi sem efeitos na configuração 

periférica do município estudado nesta tese.  

A análise que realizamos acerca do regionalismo discutiu até que ponto as 

“articulações regionais” atenuaram as desigualdades construídas entre os municípios. Em 

que pese opiniões divergentes sobre o tema, algumas pouco otimistas, observamos que há, 

por parte de lideranças políticas, a esperança que essas instâncias contribuam para resolver 

problemas locais. Verbas, articuladas pelo Consórcio Intermunicipal junto ao Governo 

Federal, para a construção de uma UPA e para obras de mobilidade urbana para Rio 

Grande da Serra, são exemplos. Serão suficientes? Há um consenso, por parte do próprio 

poder público, que, ainda, há muito a se fazer na cidade, em áreas como educação, saúde e 

infraestrutura urbana. Poderão, as articulações regionais, contribuírem nesse aspecto? 

Embora nossa pesquisa não tenha aprofundado a questão, não há evidências, por enquanto, 

de isso se tornar possível. 

Haveria a necessidade de repensar o modelo atual de “articulação” que privilegia o 

capital industrial? Um caminho estaria em valorizar a economia solidária, o que poderia 

impactar positivamente para a realidade do município? Entre as redes estudadas, uma parte 

tem relação com essa prática econômica. Se houvesse maior apoio, por parte das 

instâncias, elas poderiam ter maior estrutura e beneficiar uma parcela maior da população. 

Leve-se em conta que estão pautadas pela ideia de sustentabilidade, o que valorizaria o 

capital natural da cidade. 
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Atualmente há o crescimento, e melhora da qualidade, do comércio e serviços. 

Mas, até que ponto isso poderia, suscitada pela pressão do desenvolvimento econômico, 

estimular que outros segmentos, que causam impactos ambientais, chegassem à cidade? 

Tais pontos são colocados aqui para suscitar reflexões, pois, tratam-se de elementos para 

pesquisas específicas. Contudo, diante desse quadro, uma questão se coloca. 

Rio Grande da Serra pode, ainda, ser considera uma cidade-dormitório? Ao 

analisar os limites de seu desenvolvimento econômico, Serrano (2010) conclui, pelo 

conjunto de problemas que a cidade enfrenta, que essa condição pouco se alterou. Um ex-

vereador, indagado sobre a questão, afirma: “Somos! Porque nós não temos indústria para 

suprir a mão de obra. Mas nós temos mão de obra especializada. Vamos ter uma ETEC 

aqui na nossa cidade” (Ivanildo, 10/06/2014). Essa afirmação é conservadora, mas, indica 

que há expectativas para que essa condição se modifique no futuro.  

A questão é, certamente, polêmica. Mas, há um aspecto a ser considerado. O 

trabalho de campo captou que a população, outrora, não se identificava com o município. 

Muitos se envergonhavam em assumir que eram moradores da cidade. A informação 

coletada e analisada indica que essa situação vem se alterando. Isso foi demonstrado na 

pesquisa ao indagarmos sobre o que pensavam ter melhorado na cidade nos últimos dez 

anos. Embora tenha havido quem não respondeu a questão (14,85%), ou respondido que 

nada melhorou (5,14%), parcela significativa considera que houve avanços importantes. 

Entre as respostas, há o destaque para a melhora na infraestrutura urbana, asfaltamento das 

ruas, transporte público e comércio. Constata-se, assim, o que foi mencionado por um 

entrevistado que hoje a cidade possui uma “identidade”, o que antes não havia.158 

 

A situação periférica de Rio Grande da Serra – em relação ao Grande ABC – 

motivou, nesse estudo, a análise da formação das regiões de periferia urbana, realizado 

com base no pressuposto da construção social do espaço urbano. Tal análise, que ocorreu 

no segundo capítulo, nos levou a discutir elementos que estão presentes na periferia: o 

isolamento social de um grupo em relação a outros, isto é, a segregação, e o somatório de 

fatores que sujeitam um indivíduo a situações de precariedade e privações, configurando 

importante nível de vulnerabilidade social em amplo setor dos moradores do município.   

                                                 
158 Em questão que argüia sobre “gostar de viver na cidade”, 75% disseram que gostam, 22,57% disseram 
que gostam em parte e 3,43% não gostam. A questão ambiental (ar puro, bom clima) e a tranqüilidade são os 
itens que mais foram mencionados como justificativa por gostarem de viver na cidade. 
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O foco da pesquisa entre os participantes dos grupos religiosos, contribuiu para que 

identificássemos como esses atores sociais agem e pensam em relação aos problemas 

sociais da cidade. A concepção do perfil socioeconômico nos levou a assinalar as 

“desigualdades” existentes e permitiu mapeamento de regiões, dentro do município, em 

situação de maior precariedade. Expôs-se uma periferia dentro da periferia. Nessas regiões 

que classificamos de alto nível de segregação, encontra-se, em maior quantidade católicos 

tradicionais e evangélicos pentecostais, grupos que concentram também as mulheres e os 

que se declaram pretos, também, identificados como mais vulneráveis. 

Esses locais são marcados também por menores investimentos do poder público. A 

indagação, aos moradores, sobre “as melhorias no município”, indicam que, apesar de 

existirem, elas foram em maior volume no centro, e, em menor nos bairros. Essa realidade 

imputa, à parcela da população, uma situação de homofilia, pois, além de concentrarem 

condições sociais, em sua maioria precárias, poucos elementos externos influenciam para 

que a situação se altere. Nesse sentido, a pesquisa nos levou, no terceiro capitulo, a 

analisar o papel das redes sociais e sua capacidade de atuar nas situações em que os 

problemas sociais são similares. 

Tendo em vista estudos anteriores (ALMEIDA e D’ANDREA; 2004, RICCI, 

2004) que indicam haver predominância das redes religiosas nas regiões de periferia – e 

que essas elas contribuem para inserção de seus membros em determinadas estruturas de 

oportunidade – coletamos dados acerca da participação religiosa e civil. O que se revelou é 

que, em Rio Grande da Serra, a frequência na participação religiosa, com especificidades 

em cada grupo religioso, não é desprezível em relação ao fator básico do associativismo. 

A alta frequência de participação, que em alguns casos pode chegar a mais de 

“quatro vezes por semana” – que acontece com maior incidência entre os evangélicos 

pentecostais, em termos de grupo religioso, entre as mulheres, em termos de gênero e entre 

os jovens, relativo a faixa etária – indica questões como: elementos no âmbito simbólico, 

como servir a Deus (que poderá garantir a “salvação da alma”) ou de “socialização”, como 

conviver com outras pessoas, pode motivar a intensa participação em seu grupo religioso. 

Há a sensação aprazível em estar cumprindo uma missão religiosa, além do fato de 

pertencer a um grupo que compartilha anseios e opiniões semelhantes. 

Os elementos simbólicos, porém, estão imbricados ao que se pode obter no âmbito 

material ou econômico. Quanto mais intensa é a participação, maiores podem se tornar os 

vínculos entre os participantes das redes. A participação em uma determinada rede pode 
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garantir ajuda em questões como emprego ou, através de campanhas, na obtenção de itens 

de necessidade básica. Nessa relação, em que o simbólico e o material se misturam, o 

“prestígio” ganha destaque. Uma indicação de emprego, por exemplo, será dada a quem 

for considerado, de forma mais ou menos inconsciente, “merecedor”. No entanto, para 

conquistar prestigio é necessário que se realize algo que vá além da normalidade e 

participar de forma duradoura das diversas atividades da “irmandade”, de modo a 

apreender o “habitus”.  

Isso explica, pelo menos em parte, o crescimento dos carismáticos, entre os 

católicos, e dos pentecostais, entre os evangélicos. E o crescimento desses dois grupos no 

interior do campo religioso. A forma como desenvolvem sua liturgia não ocorre dentro de 

uma “cotidianidade”. Em que pese as particularidades, suas reuniões de orações, cultos ou 

encontros são marcados por eventos “extraordinários”: bênçãos, curas, milagres e 

exorcismos. Suas lideranças ganham prestígio e autoridade porque não desperdiçam, o que 

é valorizado pelo grupo, o poder do Espírito Santo. O poder de Deus, para as pessoas 

envolvidas intensamente, pode resolver questões de todas as ordens, inclusive no âmbito 

material. 

A frequência participativa, nas redes religiosas em Rio Grande da Serra, indica que 

são, potencialmente, capazes de atuar na questão da homofilia. Seja em termos materiais 

ou simbólicos, colocam as pessoas em conexões com um volume maior do que teriam caso 

delas não participasse. Isso porque a presença não é somente nos cultos, mas, em um 

conjunto de atividades que ocorrem, inclusive, no âmbito externo à sua igreja. 

Quando afirmamos que sua capacidade de atuação é “potencial” é porque há o 

outro lado da questão. A participação, em qualquer grupo, por si só, não é suficiente para 

que uma pessoa altere uma determinada condição social. Os dados coletados sobre 

participação, “em seu conjunto”, apontaram situações que, evidentemente, poderiam levar 

a circunstâncias desfavoráveis caso a participação fosse menor. 

Determinados segmentos que apresentaram participação mais expressiva em seu 

grupo religioso, indicaram ter pouco envolvimento em outras esferas na sociedade. Em 

geral, participam pouco de espaços de construção de poder, círculos sociais que poderiam 

melhorar sua performance profissional e em instâncias de representação, como conselhos 

municipais, em geral. Até mesmo em espaços culturais ou recreativos, que podem ampliar 

relações sociais, indicaram menor participação. Se os dados socioeconômicos indicaram 

haver locais mais segregados do que outros, a investigação mais ampla mostrou, também, 
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que as práticas associativas religiosas, em determinados casos, podem reforçar aspectos de 

homofilia.  

Um exemplo são as mulheres de baixa renda e escolaridade que concentram sua 

participação na igreja. Se suas igrejas não construírem bons vínculos internos propiciando 

ajuda mútua, ou se elas não participarem de associações fora do espaço eclesial, suas redes 

serão demasiadamente locais e terá pouca chance de se conectar a outras estruturas de 

oportunidade. Outras pesquisas apontam nessa direção (MARQUES, 2012). Nesse caso, 

terão à disposição os aspectos “simbólicos” do capital social, mas, se apropriarão pouco de 

questões materiais, mantendo-se a sua situação vulnerável. Podem até ter algum prestígio, 

por sua dedicação à igreja, ou algum nível de  autoridade ou empoderamento, se, por 

exemplo, ocuparem algum cargo, mas, sua situação financeira continuará sendo de 

dependência, em geral, do marido.  

Outra situação que, a depender do contexto, pode comprometer a eficácia das redes 

sociais é o intenso processo de circulação dentro dos grupos religiosos. Se ele ocorre 

porque as pessoas estão em busca, em meio às ofertas religiosas, dos bens simbólicos que 

melhor lhe atendam, pode, por outro lado, quebrar vínculos que foram construídos. Entre 

os grupos estudados, os evangélicos pentecostais são os que mais indicaram ter mudado de 

igreja. Em muitos casos, de uma igreja pentecostal para outra. O percentual feminino 

nesse caso, mostrou-se significativo (tabela 37, que consta no anexo). Como os 

pentecostais indicam uma circulação contínua, dentro do seu próprio campo, é plausível 

dizer que, embora as mulheres tenham intensa participação em suas igrejas, nessas 

situações de constantes trânsitos, os laços podem ser quebrados.  

Em relação ao associativismo civil ou popular, ele demonstrou mobilizar, a 

população, com menor eficácia do que o associativismo religioso. A participação em 

partidos políticos, sindicatos, órgãos de representação profissional, instâncias de 

representação cidadã ou mesmo associações esportivas, se não restrita, se mostrou com 

maior participação masculina, faixas etárias mais altas, por quem se declara branco e com 

melhores níveis de renda e escolaridade. Esses espaços têm reproduzido as relações 

desiguais de poder, ainda, presentes na sociedade brasileira em geral. 

Isso ocorre por razões diversas. Por um lado, elementos que fazem parte da visão 

de mundo dos próprios grupos religiosos influenciam na, maior ou menor, participação 

fora do espaço eclesial. Os evangélicos, que apresentam maior nível de não-participação 

possuem, em sua crença, componentes – como a ideia de salvação individual ou a 
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primazia do viver o Reino de Deus – que desmotivam seu envolvimento político. Isso 

ocorre em algum grau entre os católicos carismáticos. Porém, há outros ingredientes que 

diminuem a participação.  

No caso dos jovens, há um “desencantamento” pelos espaços políticos 

institucionalizados, o que não é uma situação especifica do município, mas, uma realidade 

geral. Talvez, em Rio Grande da Serra, pelo fato de não haver um hábito de participação, a 

desmotivação, entre os jovens, se reforce. No caso das mulheres, está muito associado às 

representações de gênero. Isso pode estar mudando entre as gerações mais novas, mas, as 

mulheres – grande parte dos respondentes são casados – ainda, são responsáveis pela casa, 

lhe cabendo menos tempo para atuar na vida pública e, como ficou evidente nesta 

pesquisa, restando-lhes os espaços da igreja para um associativismo religiosamente 

incentivado e, por isso, possível a pesar da vida dura e difícil.  

Dessa forma, embora elementos religiosos expliquem, em parte, a menor 

participação em outras esferas sociais, questões inerentes à própria dinâmica da sociedade, 

que restringem os espaços de poder a um grupo pequeno, se fazem presentes. Não 

afirmamos, com isso, que a população seja desinformada ou desinteressada por política ou 

pelos assuntos que envolvem a cidade, somente, que isso não se traduz pela participação, 

sobretudo, nos espaços institucionalizados. 

Do ponto de vista das redes sociais, a observação participante mostrou a presença 

de associações, cooperativas e ONGs que, a despeito de sua maior ou menor 

institucionalização, demarcam presença na cidade e atuam, com objetivos variados, não 

apenas em segmentos diferentes, mas, em condições socioeconômicas desiguais. Serrano 

(2010) aponta para a ausência de uma organização popular, aliada a falta de articulações 

entre lideranças políticas e poder público, como um dos entraves para que se encontre 

soluções para o município.  

Dialogando com essa ideia, em que pese a carência de uma “articulação”, mais 

ampla, entre os diversos segmentos sociais do município, o que poderia ser estimulado 

pelo poder público, a pesquisa mostra que a sociedade de Rio Grande da Serra, ao seu 

modo – através dos grupos religiosos e redes sociais presentes – tem construído 

mecanismos de organização. Se isso ocorre com maior ou menor formalidade ou, se a 

ausência de mobilização política é maior ou menor, isso não deslegitima a atuação dessas 

redes. Elas funcionam como “redes de proteção” e atuam junto aos segmentos muito 

vulneráveis na cidade.  
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Além do associativismo civil e popular, as práticas culturais e recreativas, 

analisadas no quarto capítulo, contribuíram, também, para que medíssemos o peso que o 

associativismo religioso tem em relação às demais dimensões da vida social. A pesquisa 

mostrou que a frequência, em termos de participação religiosa, nesse caso, igualmente se 

sobressai. Com alguma variação entre os grupos religiosos, a participação na vida cultural 

como ir ao cinema ou teatro, ou recreativa, como ir a bares ou lanchonetes, ou mesmo a 

prática de esportes, se mostrou pouco expressiva, até porque os espaços de lazer são 

poucos na cidade. O hábito de leitura, em geral – principalmente os jornais da região –, 

ofereceu destaque, mas, ainda assim abaixo da frequência de leitura de livros religiosos.  

Examinamos, com base nessas informações, em que medida determinados habitus 

de classe ou habitus religiosos estariam influenciando as práticas recreativas e culturais 

dos participantes da pesquisa. Concluímos que o volume, e o tipo de atividade cultural que 

os respondentes participam, não está influenciada por diferentes habitus de classe, pois, as 

diferenças socioeconômicas não são suficientemente expressivas para que diferentes 

habitus fossem incorporados. A própria estrutura da cidade não permite isso. Hábitos 

culturais mais sofisticados – do ponto de vista dos especialistas no campo cultural 

(BOURDIEU, 2014) – precisam ser consumidos fora da cidade.  

Por outro lado, tudo indica que hábitos culturais são influenciados pela pertença 

religiosa, mais especificamente, pela visão de mundo que lhe é inerente. Essa afirmação 

não pretende se desvincular da ideia de que os indivíduos possuem autonomia em relação 

às instituições e dogmas religiosos. A autoridade eclesiástica que determina o que alguém 

irá, ou não, fazer, dependerá de diversos fatores, e a escolha de segui-los, ou não, é um 

deles. Contudo, os elementos morais ainda são valorizados pelos seguidores das religiões 

estudadas e terá, maior ou menor, impacto, em seus hábitos na sociedade, de acordo com 

as características de cada grupo. 

Sobre o “campo religioso” em Rio Grande da Serra, devemos, ainda, destacar 

algumas questões. Como todo campo, é um espaço de disputas. Cada grupo religioso, a 

seu modo, procura expandir seus trabalhos na cidade e reforçar seu habitus religioso. A 

Igreja Católica, além do fortalecimento da Paróquia, tem procurado melhorar os trabalhos 

(litúrgicos e sociais) nos bairros, através das comunidades, cujos templos têm passado por 

ampliações e reformas. No caso do catolicismo, trabalha-se com a premissa que a Igreja é 

parte integrante da sociedade. Os católicos carismáticos têm contribuído para manter 

parcela de católicos na Igreja. A despeito de sua liturgia “pentecostalizada”, procuram 
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reforçar a ideia que não tem nada a ver com o “pentecostalismo” e, acima de tudo, são 

católicos. 

As igrejas evangélicas, espalhadas em grande número pela cidade, empreendem 

esforços para reforçar seu habitus religioso, cada uma a seu modo. As igrejas evangélicas 

não pentecostais não são um grupo expressivo na cidade e, de forma discreta, realizam seu 

trabalho. As igrejas evangélicas pentecostais, constituem um campo mais dinâmico e 

instável, com frequentes aberturas e fechamentos de igrejas. As que têm, como 

característica, a formação de comunidades em torno de si – geram vínculos entre os fiéis – 

conseguem se fixar melhor, se comparadas àquelas que têm a expectativa de receber um 

público “de passagem”. Em geral, possuem um discurso “áspero”, embora cauteloso, em 

relação às demais religiões na cidade.  

Kardecistas e umbandistas dão a entender que não estão disputando nada. Realizam 

um trabalho discreto, embora cada grupo procure reforçar suas particularidades, pois, 

consideram que a sociedade, em geral, confunde esses modelos de espiritismo. Não estão 

preocupados em expandir-se, além do que garanta sua existência, por isso não realizam 

proselitismo agressivo. São, invariavelmente, alvo de preconceitos, principalmente a 

Umbanda, mas, não a ponto de chegar à violência física. Por se tratar de uma região em 

que todos se conhecem, questões como essa são pouco prováveis de ocorrer. 

Assim sendo, é possível afirmar que as disputas, no campo religioso, são 

amenizadas pelo contexto socioeconômico de município. Isso se explicita pelo fato de 

católicos e evangélicos participarem, de forma conjunta, das campanhas da “Rede Social”. 

O espaço é aberto a todas as religiões – até porque não há restrições de participação –, 

mas, atualmente, kardecistas e umbandistas não participam. Em nome de atender à 

população carente, convivem com respeito e empenhados em que as campanhas se 

realizem. Isso é facilitado pelo fato da própria convivência além do âmbito religioso.  

O convívio harmonioso apresenta limites quando, nas reuniões ou eventos 

específicos, se arrisca inserir uma situação em que elementos religiosos (dogmáticos) se 

chocam. Houve considerável descontentamento em duas situações: uma quando da 

apresentação de um grupo de capoeira, e outra quando uma católica recitou um poema 

destacando aspectos femininos de Deus. Também há reclamações por parte dos 

participantes (em geral, pentecostais e carismáticos) quando alguma reunião tende a uma 

discussão muito “política”. Elementos que complexizam as possíveis articulações, que 

mencionamos anteriormente, entre os atores sociais no município. Contudo, a despeito de 
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“atritos” existentes, resultado das características conservadoras que permeiam o jeito de 

ser dos participantes, é uma experiência “ecumênica” importante para a realidade do 

município.  

 

Passamos a avaliar o achado na pesquisa em relação as hipóteses propostas.  

Quanto à primeira hipótese, ela se confirma. A emancipação de Rio Grande da 

Serra não foi um processo político consensual, e, entre os argumentos contrários, estava a 

incapacidade econômica de cumprir com as demandas públicas (SAAR, s/d). No período 

compreendido entre sua emancipação (1964) e a regulação de legislação ambiental (1976), 

até houve atrativos fiscais para a instalação de indústrias na cidade. Nos anos que 

seguiram, os governos municipais se submeteram à legislação sem construir alternativas às 

limitações impostas. Empresas abertas, na época, fecharam e somente os setores de 

comércio e serviços puderam se expandir.159  

Esse panorama revela o modelo clássico de gestão pública no Brasil. Gestão após 

gestão, o município se contentou com baixo orçamento, construindo estruturas públicas 

precárias. Política conformada na ideia de que a população de periferia, ao contrário das 

regiões centrais, não precisa ter boa educação ou saúde. A falta de estrutura aliada à pouca 

valorização de seu capital natural (mesmo em uma área de proteção ambiental), e diante da 

valorização imobiliária em outras cidades, Rio Grande da Serra se tornou uma localidade 

com terremos baratos, o que atraiu, ao longo de décadas, grande volume de migrantes, 

muitos dos quais se tornaram pentecostais. Dados do IBGE mostram que mineiros e 

nordestinos se destacam no processo migratório. 

Os dados da pesquisa referentes ao “nascimento”, do respondente e seus pais, 

indicam que os migrantes mineiros se mantiveram, em maior número, próximos do 

catolicismo. Já os nordestinos, tenderam ao pentecostalismo. Os dados sobre a religião dos 

pais (tabelas 38 e 39, que constam no anexo) reforçam essa tendência. Considerando que 

os pais influenciam na religião dos filhos, temos que, entre os católicos, as mães (84,38%) 

e os pais (85,63%) também se mantiveram no catolicismo. Entre os evangélicos 

pentecostais, 58,27% das mães, e, 31,33% dos pais, também são evangélicos. Há uma 

                                                 
159 As poucas indústrias, que puderam ser instaladas, têm parcela importante de empregados que são 
moradores de outros municípios. Resultado do estigma, de baixa formação profissional, que possui a 
população de Rio Grande da Serra. 
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indicação, aqui, com base nas informações dos respondentes, que uma geração anterior a 

sua já se movimentava em direção às suas atuais redes religiosas. Nesse sentido, a 

migração tem grande influência na formação das redes pentecostais que foram surgindo 

entre as décadas de 1970 e 1980.  

Embora, nesse período, o catolicismo ainda tivesse hegemonia, a Paróquia de São 

Sebastião só foi erigida no final da década de 1970. O que pode, por falta de uma 

centralidade religiosa em torno catolicismo, ter contribuído para o crescimento das igrejas 

evangélicas, considerando que se tratava do auge do processo migratório. A primeira 

igreja pentecostal oficialmente instalada, no ano de 1970, é a Assembleia de Deus, 

ministério de Santos,160 período em que a migração se intensifica. A partir dela, outras 

igrejas evangélicas começaram a surgir. Ao contrário dos mineiros, cuja adaptação à 

cidade presumimos ter sido mais fácil – devido à proximidade territorial, que contribui 

também para as proximidades culturais – a migração nordestina envolveu maior choque 

cultural – relacionados ao clima, alimentação, sotaques entre outros elementos 

socioculturais –, implicando, além do preconceito sofrido, em maior necessidade de 

“reorganização social”.  

O pentecostalismo atrairia pela sua capacidade de acolhimento, o que implica em 

acelerado e intenso sentimento de socialização, mas, também porque em seus elementos 

litúrgicos e comportamentais sobressaem, simbolicamente falando, elementos do 

catolicismo popular, importante para todos os migrantes, mas, especialmente aos 

nordestinos. “À semelhança do que acontece no catolicismo popular (...), a ênfase da 

prática religiosa pentecostal está no plano de vida diário, na solução religiosa dos 

problemas existenciais” (MENDONÇA, 2008b, p.67).  

Ao atravessar as fronteiras territoriais e simbólicas – muitas vezes sem saber ler ou 

escrever – deixaram para trás regiões em que imperava a seca, a miséria e a fome, mas, 

também, família, amigos e um conjunto de elementos culturais e religiosos. Ocorria para 

essas pessoas um forte processo de “desenraizamento”. Ao chegar nas regiões de destino, 

nem sempre encontravam, de imediato, uma vida melhor. Muitas vezes, a situação era 

inversa. As redes pentecostais foram as que melhor ofereceram, por representar uma fé 

portadora de “soluções” mais rápidas, uma possibilidade de “reorganização” em meio a 

um caos inicial.  

                                                 
160 Há indícios que, anteriormente à AD, havia uma igreja Batista e duas igrejas pentecostais (CCB e Brasil 
para Cristo), mas, não há documentos que confirmem. No caso da AD, tivemos acesso à ata de fundação. 
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Com relação à segunda hipótese, a pesquisa mostra que ela se confirma 

parcialmente, e há questões que necessitam ser ponderadas. O discurso que tem como base 

a salvação individual da alma, que permeou boa parte da atuação evangélica na sociedade 

brasileira – considerando suas diversas ramificações – tem se modificado, mesmo que 

lentamente. A despeito de uma concepção “escatológica” que influencia a exígua 

preocupação com as “coisas do mundo”, ou até mesmo concebe as turbulências sociais 

como sinais de que as profecias estão se cumprindo, não impede que parte dos 

evangélicos, pentecostais ou não, entendam a necessidade de participar da vida social e 

política 

Do ponto de vista da ação das redes no município, parte importante de sua atuação 

está realmente voltada para atender questões assistenciais, principalmente as que se 

constroem, informalmente, no interior das igrejas. Mas, um conjunto de iniciativas tornam 

a análise complexa. As redes institucionalizadas trabalham com uma gama de cursos que 

contribuem com o aumento do capital educacional dos participantes, visando melhorar sua 

inserção social. Em uma das redes estudadas (Projeto Pequeno Samuel) teve início um 

trabalho de educação ambiental, o que aponta para uma preocupação no desenvolvimento 

da cidadania. As redes que atuam na dependência química não têm somente uma 

preocupação moral – salvar a alma do dependente –, mas, objetiva, também, a reinserção 

do indivíduo na sociedade.  

A atuação dos evangélicos na “Rede Social” indica que se preocupam com os 

problemas gerais da sociedade e se importam com as deficiências no âmbito das políticas 

públicas. O que ocorre é que, nem sempre, isso se traduz em mobilização política, e 

raramente discutem o assunto nas igrejas, mas, demonstra que não estão absolutamente 

alheios aos problemas. Em conversa com lideranças das igrejas, e quando perguntado 

sobre os problemas sociais, houve pastores que foram “críticos” em relação a atuação do 

poder público, inclusive com relação ao pouco cuidado com o capital natural da cidade.  

Por esse conjunto de situações concluímos é preciso relativizar a ideia de que os 

“evangélicos” não têm nenhuma preocupação com os temas que mobilizam a sociedade e 

que suas redes atuem a partir de mero assistencialismo. É plausível afirmar que o ambiente 

religioso, nesse campo, não estimule discussões políticas e sociais. Por outro lado, mesmo 

que ainda de forma incipiente, os evangélicos “abandonam” a indiferença pelas “coisas do 

mundo” e, ao seu modo, procuram absorvê-las.  
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Quanto a terceira hipótese, a pesquisa indica que tem validade, mas, há aspectos 

que necessitariam ser melhor explorados. O trabalho de campo mostrou que existem 

diferentes extensões, e dimensões, pelas quais a produção e circulação de capital, materiais 

e simbólicos, serão apropriados pelos participantes dos grupos religiosos e associações 

estudadas. A hipótese se confirma com respeito ao fato das redes sociais e religiosas 

possibilitarem o aumento do capital social de seus participantes. A observação participante 

e as entrevistas corroboraram que há uma preocupação delas em atender a população em 

situação de maior vulnerabilidade social. As regiões, dentro do município, em que a 

população mais carente está situada é de conhecimento geral, e foram sempre 

mencionados pelos entrevistados.  

Relativo ao pressuposto da constituição de vínculos duradouros, associado ao 

imperativo de uma habilidade de percepção da existência de estruturas de oportunidades, 

para que se possa apropriar de um tipo de capital, é válido como premissa geral, mas, há 

situações específicas que permitem a relativização da ideia. Por um lado, a incorporação 

de um determinado habitus, o que necessita de tempo para ocorrer, contribuiu para que se 

conheça melhor o funcionamento de uma rede e se possa valorizar elementos de sua 

estrutura doutrinária, litúrgica ou social.  

Nesse aspecto, os diferentes vínculos em torno dos grupos religiosos podem fazer a 

diferença. Entre um católico praticante ou não, entre um umbandista ativo no Terreiro ou 

um simples consulente, ou entre um evangélico antigo e um recém convertido, há, sem 

sombra de dúvidas, diferentes níveis de percepção de como um capital, material ou 

simbólico, pode ser apropriado. O que deve ser melhor avaliado, em termos de maior ou 

menor apropriação de capital, é o caso das pessoas que circulam de um grupo para outro. 

Será que toda mudança de grupo pressupõe uma mudança de rede?  

Notamos que em determinadas situações, por se tratar de uma cidade pequena, em 

que as pessoas já se conhecem, a mudança, por exemplo, entre igrejas pentecostais, 

principalmente as menores, não significa, necessariamente, a transição de um “universo 

simbólico” a outro. Há modificações percebidas somente em seus aspectos de “forma”, ou 

seja, a maneira como a igreja se organiza administrativamente. Do ponto de vista dos 

aspectos simbólicos – a liturgia por exemplo –, poucas alterações são percebidas. Por que 

então as pessoas mudam? Há casos, de mudança de igreja, que tem relação com 

desentendimentos pessoais, ou maior ou menor, rigidez doutrinária. O que se pode dizer 
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sobre a circulação, nesse caso, é que adaptação, na recém chegada rede, será rápida e 

haverá poucas possibilidades de perdas, materiais ou simbólicas. 

Apesar da premissa de que vínculos duradouros são importantes para o capital 

social, há casos que isso pode ser relativizado. Sobre os componentes de cada capital, 

identificados na pesquisa, no caso do capital material, o pressuposto apresentado nessa 

hipótese tem sentido, principalmente, no caso do emprego e renda. Isso porque está 

associado a ele, além de uma formação mínima necessária, a questão do prestígio, o que 

leva tempo para conquistá-lo. Já no caso das campanhas, os pré-requisitos para receber 

donativos são mais flexíveis. Nesse caso, a apropriação ocorre com menores restrições.   

Em relação ao capital simbólico, há casos em que é necessário incorporar o habitus 

religioso do grupo para percebê-lo e valorizá-lo. As noções de “salvação da alma” ou 

“cura” podem ser incluídas nesse contexto. Contudo, há elementos nessa dimensão que 

podem ser percebidos mais rapidamente. O “acolhimento” é um capital logo apropriado. A 

ideia de socialização, e pertencimento, que são decorrentes desse capital, pode demorar 

um pouco mais, porém, o sentimento de ser “abraçado” pelo grupo é quase instantâneo. 

Ser bem acolhido, não significa estar isento das responsabilidades (ligadas ao habitus do 

grupo) que todo participante deverá assumir ao longo de sua afiliação ao grupo. Dessa 

forma, entendemos que a necessidade de vínculos fortes ou habilidade para perceber as 

estruturas de oportunidade variam de acordo com o tipo de capital, para que se possa 

avaliar sua possibilidade de apropriação ou não.  

 

 Pela conjuntura complexa em que as redes atuam, há aspectos que foram 

revelados, na pesquisa, que necessitariam maior aprofundamento, o que não foi possível 

fazê-lo. Entre eles, a relação entre maior participação nas redes religiosas e menor em 

outras esferas da sociedade. Também a relação entre as redes, dentro e fora do campo 

religioso, e o poder público. Contudo, o que foi examinado, nesses dois aspectos, contribui 

para o contexto da análise e possibilitou que identificássemos o peso das redes religiosas 

no conjunto das práticas associativas. 

Por tudo o que foi exposto, afirmamos que o conjunto de redes estudadas 

contribuem, de diferentes modos, para o aumento de capital social de seus participantes ou 

da população que, moradora do município, e por se encontrar em situação de 

vulnerabilidade, delas se aproximam. Também são apropriados de forma específica pelos 
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seguidores de cada rede. Embora não haja, essencialmente, um grupo religioso mais ou 

menos importante, essa particularidade determinada que redes atendam, melhor, a 

diferentes demandas. Observamos, no conjunto do município, que situações desiguais, em 

termos de renda e escolaridade, por exemplo, direcionam as pessoas a grupos religiosos 

distintos que, por sua vez, estão mais ou menos presentes em situações diferentes de 

segregação e vulnerabilidade social.  

A visão de mundo de cada grupo religioso, influência em diferentes maneiras de 

atuar em relação às necessidades, materiais ou simbólicas. As redes católicas, por 

exemplo, combinam os elementos religiosos e sociais. Os católicos, principalmente os 

tradicionais, possuem uma visão que integra a vida espiritual e social. Por isso, não veem 

– o que deve ser relativizado entre os carismáticos – problemas em atuar na sociedade 

buscando sua transformação. Os evangélicos, por outro lado, comungam a crença na 

dicotomia entre o “mundo dos homens” e o “plano de Deus”. Suas redes ainda estão 

fundamentadas na ideia da salvação individual. Isso facilita o ingresso daqueles que, em 

situações de turbulência, têm maior necessidade de colocar sua vida em “ordem”. Mais do 

que transformar a sociedade, é preciso ajustar as contas com Deus. É plausível afirmar que 

atuam mais no campo simbólico do que material, o que não é menos importante. Como 

dissemos, anteriormente, os elementos simbólicos não são abstratos, a despeito de 

reunirem aspectos fortemente subjetivos. Esse pressuposto deve ser relativizado em 

relação ao complexo campo pentecostal. É verdade também, e pesquisa indicou isso, que 

os evangélicos de forma gerla (e suas redes mais ou menos institucionalizadas) começam a 

se preocupar mais com os problemas sociais. 

Embora kardecistas e umbandistas tenham uma visão de mundo parecidas, 

sobretudo, no que se refere às interações entre o plano terreno e o espiritual, possuem 

formas particulares de atuar no campo material e simbólico. Em Rio Grande da Serra, 

atualmente, mesmos as questões materiais têm sido trabalhadas, mormente, no campo de 

sua liturgia. As duas redes procuram, ao seu modo, atuar na reforma íntima, partindo do 

princípio que a melhora no campo espiritual (simbólico) interfere no campo material. A 

Umbanda, mais do que o kardecismo, se preocupe em resolver problemas imediatos. 

Não consideramos que as redes sejam capazes, pelo menos de forma ampla – senão 

em situações particulares – de promover, no que se refere à questão econômica, a 

superação da pobreza. No entanto, além de atenuá-la, interferem, de forma a produzir 

capital, em situações específicas, muitas vezes, de pobreza extrema. Os elementos 
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simbólicos, nem sempre mensuráveis, atuam, principalmente em relação à população mais 

carente, ou em situações específicas de vulnerabilidade – mulheres, negros e jovens – em 

uma dimensão social que diz respeito à possibilidade de, em meio a inúmeras 

adversidades, “continuar seguindo em frente”.  
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Figura 11 – Mapa da localização de Rio Grande da Serra 
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Tabela 35  -  Práticas associativas civis/populares - distribuídos por gênero – (%) 
 
 

Práticas associativas Homens Mulheres 
Partido politico 29,80 14,57 
Sindicato/associação de classe 13,25 4,52 
Sociedade Amigos de Bairros 23,18 8,04 
Associação profissional 7,95 4,02 
Associação de luta por moradia 7,28 2,51 
Associação acadêmica 3,97 0,50 
Associação cultural/esportiva 26,49 8,04 
Grupos de terceira idade 7,28 8,54 
Trabalhos 
voluntários/assistenciais 

33,11 24,12 
Conselhos: saúde, segurança, 
tutelar 

17,22 8,04 
ONGs 13,91 4,52 
Não participa 27,15 47,24 

 
 
 
Tabela 36 -  Práticas associativas civis/populares - distribuídas por faixa etária – (%) 
 

Práticas associativas  18 à 24 anos  25 à 39 anos  40 à 59 anos Acima de 60 
anos 

Partido politico 12,50 13,16 25,00 38,64 
Sindicato/associação de classe - 7,02 12,16 6,82 
Sociedade Amigos de Bairros 5,00 11,40 16,89 25,00 
Associação profissional 2,50 5,26 8,11 2,27 
Associação de luta por moradia - 3,51 6,08 6,82 
Associação acadêmica 2,50 2,63 2,03 - 
Associação cultural/esportiva 10,00 14,91 19,59 13,64 
Grupos de terceira idade 2,50 1,75 6,08 36,36 
Trabalhos 
voluntários/assistenciais 

10,00 24,56 33,11 38,64 
Conselhos: saúde, segurança, 
tutelar 

2,50 7,89 15,54 20,45 
ONGs - 11,40 8,11 11,36 
Não participa 62,50 47,37 31,08 22,73 
 
 
 
 
 
Tabela 37  -  Respondentes que indicaram ter mudado de religião – distribuído por gênero – 
(%) 
 

Grupos religiosos Homens Mulheres 
Católicos tradicionais 4,26 8,82 
Católicos carismáticos 5,00 8,00 
Evangélicos não pentecostais 47,06 33,33 
Evangélicos pentecostais 49,06 66,13 
Kardecistas 90,91 64,29 
Umbandistas 66,67 50,00 
Total dos grupos religiosos 32,45 35,18 
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Tabela 38  -  Pertencimento religioso “materno” do respondente – por grupo religioso – 
(%) 
 
 
 

Religião do 
respondente Católico ENP EP Evangélico kardecista afro 

brasileiras 
Outras 

Religiões 
Sem 

Religião 
Não 

responde
u 

Total 

Católicos  84,38 1,25 4,35 5,63 1,88 0,63 - - 1,88 100,0
0 E. não pentecostais 31,43 34,25 2,86 20,00 - - 2,86 2,86 5,74 100,0
0 E. pentecostais 33,04 1,74 47,0

5 
8,70 0,87 0,87 0,87 1,74 5,12 100,0

0 Kardecistas 44,00 4,00 - 8,00 32,00 4,00 4,00 - 4,00 100,0
0 Umbandistas 33,33 6,67 6,67 6,67 6,67 33,33 - 6,67 - 100,0
0  

 

 
 
 
Tabela 39  -  Pertencimento religioso “paterno” do respondente – por grupo religioso – 
(%) 
 
 

Religião do 
respondente Católico ENP EP Evangélico kardecista afro 

brasileiras 
Outras  

Religiões 
Sem 

Religião 
Não 

responde
u 

Total 

Católicos  85,61 1,25 1,25 1,88 - 0,63 - 1,25 8,13 100,0
0 E. não pentecostais 34,29 28,57 8,57 14,29 - - - 5,71 8,57 100,0
0 E. pentecostais 47,83 1,74 25,2

0 
4,35 - - 1,74 9,57 9,57 100,0

0 Kardecistas 56,00 - - 4,00 20,00 - 4,00 4,00 12,00 100,0
0 Umbandistas 40,00 - 13,3

3 
6,67 6,67 13,33 - 6,67 13,33 100,0

0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 Nas tabelas 38 e 39 utilizamos as religiões “afro-brasileiras”, ao invés de umbandistas, pelo fato de que 
entre os pais e mães havia adeptos, também, do Candomblé. Em relação aos evangélicos, além de “não 
pentecostais” (ENP) e “pentecostais” (EP) utilizamos o termo genérico “evangélicos”, por que muitos dos 
respondentes não souberam afirmar se a religião de seus pais se tratava de um ou outro grupo específico. 
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Quadro 2 -  Comunidades Católicas em Rio Grande da Serra – distribuídas por bairro e 
região. 
 

Comunidade Bairro Região 
São José Operário Vila Indaiá Região B 
São Francisco de Assis Santa Tereza Região C 
Cristo Rei Vila Conde Região D 
Santo Antônio Vila Tsusuki Região D 
São Joaquim Vila Lopes Região E 
São João Batista Vila São João Região E 
Nossa Senhora Aparecida Parque América Região F 
Sagrado Coração de Jesus Vila Niwa Região G 
Nossa Senhora das Graças Pedreira Região G 
Santo Expedito Bairro Novo Horizonte Região H 
Nossa Senhora de Fátima Bairro Pouso Alegre Região I 
São Judas Tadeu Jardim Encantado Região J 
São José da Boa Viagem Bairro Campo Grande Região J 
Senhor Bom Jesus Paranapiaca Distrito de Santo André 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 Distribuição das regiões conforme quadro 1 
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Quadro 3 - Relação de Igrejas Evangélicas – dividas por região (cf. quadro 1) 
 
Igrejas evangélicas – pentecostais e não pentecostais Qtd. de Templos 
Região A – Centro da cidade, Vila Progresso, Vila Albano e Jardim Maria Paula 
Igreja Adventista do Sétimo Dia (não pentecostal) 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Rio Grande da Serra 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos 1 
Igreja Assembleia de Deus pentecostal - O Amor de Jesus no Brasil 1 
Igreja Assembleia Escolhidos de Deus no Brasil 1 
Igreja Batista Água Viva  1 
Igreja Batista Central (não pentecostal) 1 
Igreja Congregação Cristã no Brasil 1 
Igreja Efésios do Brasil 1 
Igreja Internacional da Graça de Deus no Brasil 1 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dias (não pentecostal) 1 
Igreja Mundial do poder de Deus 1 
Igreja O poder de Deus no Brasil 1 
Igreja Presbiteriana do Brasil (não pentecostal) 1 
Igreja Resgate da Fé 1 
Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil 1 
Primeira Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana (pentecostal) 1 
Comunidade O Casarão 1 
Comunidade Evangélica Bet El Shalon  1 
  
Região B – Vila Arnould e Parque Indaiá  
Igreja Assembleia de Deus (sem identificação de ministério) 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Campo Rico 1 
Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil 1 
Igreja Deus Vivo de Nazaré 1 
Igreja Povo de Deus Altíssimo 1 
  
Região C – Bairro Santa Tereza, Vila Lavínia e Oasis Paulista  
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fogo e Avivamento 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira 2 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Metropolitano 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pão da Vida 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ribeirão Pires 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos 1 
Igreja Adventista da Promessa (pentecostal) 1 
Igreja Avivamento Bíblico 1 
Igreja A Casa de Deus 1 
Igreja Chama de Fogo 2 
Igreja Congregação Cristã no Brasil 1 
Igreja Deus é Amor 1 
Igreja à Glória de Deus Futura 2 
Igreja Luz para às Nações 1 
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Igreja O Brasil pra Cristo 1 
Igreja Porta Estreita 1 
Igreja Primitiva de Cristo Jesus 1 
Igreja Renascer em Cristo 1 
Igreja Sinos de Belém – Missão milícias 1 
Igreja Tabernáculo Santo (antiga “comunidade Além do Véu) 1 
Igreja Unidos do Brasil 1 
Casa de Oração – Assembleia de Deus 1 
Salão do Reino das Testemunhas de Jeová (não pentecostal) 1 
  
Região D – Vila Conde, Vila Tsusuki, Recando das Flores e Vila Otta  
Igreja A-juntura da Fé 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fogo e Avivamento 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira 2 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos 1 
Igreja Assembleia Os escolhidos do Brasil 1 
Igreja Avivamento Bíblico 1 
Igreja Batista Central (não pentecostal) 1 
Igreja Batista Nacional (não pentecostal) 1 
Igreja Chama de Fogo 1 
Igreja Congregação Cristã no Brasil 1 
Igreja Cristã Pentecostal Rema  1 
Igreja Cristo Pentecostal – Fogo, poder e glória 1 
Igreja Deus é Amor 2 
Igreja do Evangelho Quadrangular 1 
Igreja Ministério Benezer 1 
Igreja Plenitude Jardim de Oração 1 
Igreja Tabernáculo Santo 1 
Igreja Vitória de Jesus Cristo 1 
Primeira Igreja Batista 1 
Salão do Reino das Testemunhas de Jeová (não pentecostal) 1 
Ponto de pregação (Assembleia de Deus, Belém) 1 
  
Região E – Vilas: Lopes, São João, Santo Antônio, Marcos, Guiomar  
Igreja Assembleia de Deus (sem identificação de ministério) 2 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém 3 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira 1 
Igreja Assembleia de Deus – Shekinah do Brasil 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ribeirão Pires 2 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos 3 
Igreja Assembleia de Deus – Semente e Vida 1 
Igreja Assembleia Pentecostal do Brasil 1 
Igreja Avivamento Bíblico 1 
Igreja Batista Deus Vivo 1 
Igreja Congregação Cristã no Brasil 2 
Igreja Congregacional (não pentecostal) 1 
Igreja Chama de Fogo 1 
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Igreja Deus é Amor 1 
Igreja de Deus no Brasil 1 
Igreja Maravilhas de Jesus 1 
Igreja O Brasil para Cristo 1 
Igreja Povo de Deus 1 
Igreja Primitiva de Cristo de Jesus 1 
Salão do Reino das Testemunhas de Jeová (não pentecostal) 1 
Ponto de Pregação (Igreja Cristã Evangélica) 1 
Célula da Igreja Bola de Neve 1 
  
Região F – Parque América, Rio Grande e Rio Pequeno  
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Palavra e Vida 1 
Igreja Assembleia de Deus, Vasos de Alabastro 1 
Igreja Aliança Eterna 1 
Igreja Apostólica Ministério da Reconciliação 1 
Igreja Batista 1 
Igreja Batista Pentecostal 1 
Igreja Batista Água Viva  1 
Igreja Congregação Cristã no Brasil 1 
Igreja Cristo Pentecostal – Fogo, poder e glória 1 
Igreja Deus é Amor 1 
Igreja Evangélica Missão Nacional 1 
Igreja Internacional da Graça de Deus 1 
Igreja Primitiva de Cristo Jesus 1 
Salão do Reino das Testemunhas de Jeová (não pentecostal) 1 
  
Região G – Vila Niwa, Pedreira e Jardim Lima  
Igreja Assembleia de Deus (ministério não identificado) 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos 1 
Igreja Congregação Cristã no Brasil 1 
Igreja Cristo Pentecostal 1 
Igreja Deus é Amor 1 
Igreja Evangélica Getsname da Fé 1 
Igreja O Brasil para Cristo 1 
Comunidade Evangélica Betel Shalon 1 
  
Região H – Bairro Novo Horizonte  
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira 1 
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos 1 
Igreja Congregação Cristã no Brasil 1 
Igreja Casa de Deus 1 
  
Região I – Bairro Pouso Alegre, Chácara São Paulo e Vila Tesuk  
Igreja Assembleia de Deus (sem identificação de Ministério)  
Igreja Congregação Cristã no Brasil 1 
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Questionário de Pesquisa - católicos 

 
1. Dados pessoais. 

 
a) Mora em Rio Grande da Serra?  
 
Sim  Não  

  
Há quanto tempo? __________;  Em que bairro mora? __________________________ 
 
 
 
b) Sexo: 
 
   
 
c) Faixa etária: 
 
18 – 24 anos  

25 – 39 anos  

40 – 59 anos  

+ de 60 anos  

 
 
 
 
 
f) Qual o local de seu nascimento (Cidade/Estado)?____________________________. 
 
g) Qual o local de nascimento de seus pais (Cidade/Estado)? 
 
Mãe: _____________________________;  Pai: ______________________________ 
 

h)   Está trabalhando atualmente?  SIM (       )   NÃO (        ) 

      Em que você trabalha: ___________________________________________ 

     Cidade em que trabalha: __________________________________________ 

Masculino  Feminino  

Este questionário será utilizado na coleta de pesquisa de doutorado do aluno Claudio 
Pereira Noronha, do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, da 
Universidade Metodista de São Paulo, cujo tema é: “Redes sociais e religiosas no 
município de Rio Grande da Serra, periferia do Grande ABC: uma análise do capital 
material e simbólico advindo das práticas associativas envolvendo participantes das 
“diversas religiões” presentes no município”. Para isso, solicitamos que marque com X 
as respostas que lhe são convenientes e respondendo às que necessitem ser escritas. 

d) Estado Civil 
 
Solteiro/a  
Casado/a  
Divorciado/a  
União livre  
Viúvo/a  
Outro  

 
 
 
 
 
 
 
 

e) Qual sua cor ou raça? 
 
Branco/a  

Preto/a  

Pardo/a  

Indígena  

Outros  
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i) Você mora em? 
 
Casa própria  Casa alugada  De favor  

 
Quantas pessoas residem em casa incluindo você? ________ 
Quantos cômodos há em sua casa? (incluindo bainheiros): ________ 
 
j) Escolaridade:  
 
1º grau incompleto  2º grau incompleto  Superior incompleto  

1º grau completo  2º grau completo  Superior completo  

Nunca fui à escola    Pós-graduação  

 
No caso de superior ou pós: Qual curso: ____________________________ 
 
 
k) Renda familiar: (com base no salário mínimo vigente em janeiro/2014: R$ 724,00) 
 
Até 1 salário mínimo Até  724,00  

Até 3 salários mínimos Entre 725,00 e 2.172,00     

Até 6 salários mínimos Entre 2.173,00 e  4.344,00  

Até 9 salários mínimos Entre 4.345,00 e  6.516,00  

Acima de 9 salários mínimos Acima de 6.516,00  

Sem Renda   

 
 
2. Informações sobre participação religiosa/igreja. 
 

 
a) Você se considera: 

 
Católico   

Católico, Simpatizante do movimento da renovação carismática  

Outro (*)  

 
* No caso de responder “outro”, favor especificar:______________________________ 
 
 
Qual a religião de sua mãe: _________________;   
 
De seu pai:____________________ 
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b) Há quanto tempo você frequenta a sua atual religião/igreja? 
 
De 0 a 3 anos  De 10 a 12 anos  
De 4 a 6 anos  De 13 a 15 anos  
De 7 a 9 anos  Mais de 15 anos  
 
 
c) Já foi membro de outra igreja/religião? 
 
Sim  Não  

  
 
d)  Se MUDOU  de Religião, o fato está relacionada a algum dos itens abaixo? 

 
Falta de trabalho social da Igreja para a comunidade/bairro.  

A Igreja não permitia que eu tivesse hábitos de lazer  
A Igreja não permitia a participação em Associações, partidos políticos, sindicatos, etc.  
Nenhuma das alternativas acima  

 
e) Com que frequência vai à sua igreja ou atividade religiosa? 
 
4 vezes ou mais p/ semana  2 vezes por mês  

2 ou 3 vezes por semana  1 vez por mês  

1 vez por semana  Esporadicamente  

 
 
f) Em quais atividades costuma participar na Igreja/religião?  
 
Celebração eucarística (missa)  Grupos de jovens, casais, entre outros.  
Outras celebrações (ex. Missa Afro)  Reuniões administrativas ou assembleias  
Grupos de oração, novenas.  Atividades culturais (teatro, música)  
Ida a santuários/peregrinações  Atividades missionárias  
Encontros/convenções  Atividades assistenciais  
Estudos dominicais  Outros (*)  
Eventos ou festas  Nenhuma delas  
 
* Se respondeu “outros”, favor especificar: ___________________________________ 
 
 
g) Costuma ler livros religiosos com frequência: SIM  (       )     NÃO   (        ) 
 
   
  Poderia citar o livro que está lendo, ou o último que leu?:______________________ 
 
 

Qual: ________________________________ 
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h) Que responsabilidade você tem na igreja? 
 
Sacerdote (Padre)  Madre, freira  

Trabalho em Pastorais da Igreja (*)  Trabalhos administrativos na Igreja  
Responsável por grupos de oração  Outro **)  

Coordena grupos de jovens  Nenhum  

 
*Especificar qual pastoral: ______________________________ 
 
** Se respondeu “outro”, favor especificar: __________________________________ 
 
 

 
i) Costuma visitar outras religiões/igrejas: 
 
Sim  Não  

  
Caso responda SIM, cite uma:_____________________________________________ 
 
 
j) Por quais dos motivos relacionados abaixo você participa da igreja: 
 
Força “espiritual” para resolução de problemas cotidianos  

Harmonia, equilíbrio e paciência para se relacionar com outras pessoas.  

Conhecimento sobre o texto Bíblico / valores morais e éticos  

Maior proximidade e auxílio da “Virgem Maria”  

Maior proximidade e auxílio dos “Santos Católicos”  

Participar dos “Sacramentos” (batismo, casamento, etc.)  

Comunhão “espiritual” com CRISTO durante a celebração da eucaristia (missa)  

Aconselhamentos espirituais e confissão de pecados.  

Fazer amizade com pessoas da comunidade   

Poder ajudar nas Pastorais (da criança, operária, familiar, da saúde, etc.)  

Coordenar grupos de jovens, orações, entre outros.  

Receber auxílio em problemas de saúde  

Receber auxílio em problemas familiares/conjugais.  

Receber auxílio em questões profissionais / materiais  

 

Se desejar, relacione outros benefícios abaixo: 

1._____________________________________________________________  

2._____________________________________________________________ 
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k) Você, um familiar, um amigo ou ainda um conhecido, já resolveu, através da 

participação na Igreja (com orações, novenas, etc.), uma DOENÇA GRAVE? 

SIM  NÃO  

 

l) Você, um familiar, um amigo ou conhecido, já resolveu, através da participação na 

Igreja (com orações, novenas, etc.), um problema de DEPEDÊNCIA QUÍMICA? 
 

SIM  NÃO  

 

m) Indique, abaixo, caso conheça ou se lembre, de trabalhos sociais de sua Igreja, em Rio 

Grande da Serra: 

1.___________________________________________________________________    

2.____________________________________________________________________  

 

3. Práticas associativas e hábitos de lazer/recreativos. 

a) Qual(ais) atividades (fora da igreja) costuma participar? 
Partido Político  Associação cultural / esportiva  
Sindicato/associação de classe  Grupos da terceira idade  
Associação de bairro/amigos  Trabalho voluntário / assistencial  
Associação profissional  Conselhos de saúde, educação ou segurança.  
Associação que luta por moradia  Organização não Governamental (ONG)  
Associação acadêmica  Outros (*)  
 
* Se respondeu “outros”, favor especificar: __________________________________ 
 
 
b) Indique quais atividades “recreativas” você costuma participar com certa frequência: 

Ir ao cinema  Ouvir a Radio Comunitária da cidade  
Ir ao teatro  Viajar em finais de semana/feriados  
Ir a bibliotecas ou livrarias  Ir a clubes recreativos  
Ler revistas/ jornais “não” religiosos  Ir a danceterias, bailes ou festas.  
Ler Jornais da cidade/ região  Fazer trilhas ecológicas  
Ler livros “não” religiosos  Praticar algum esporte   
Ir a exposições (quadros, fotos, etc.).  Frequentar bares ou lanchonetes  
Ir a parques públicos, zoológicos.  Outras (*)  
Ir a parques de diversão    
 

 
* Se respondeu “outras”, favor especificar: __________________________________ 
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4.)  a) Você considera Rio Grande da Serra uma boa cidade para se viver?  

Sim  Não  Em parte  

 
Indique os motivos de sua resposta? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
b) Indique aspectos que você considera que precisam melhorar na cidade? 
 
 

Aspectos ligados à Saúde  Melhorar transporte público  
Aspectos ligados à Educação  Melhorar o comércio na região  
Questões ligadas à moradia  Cuidado com aspectos ambientais  
Melhorar a limpeza de ruas e calçadas  Aumentar as opções de lazer na cidade  
Asfaltamento de vias públicas  Mais segurança  
Manutenção das vias públicas  Mais creches  
Criação de mais empregos na cidade  Outros (*)  
 
* outros 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
c)Indique  o que você considera que já melhorou na cidade nos últimos 10 anos. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
d) o que precisa melhorar na sua igreja? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
e) Em que aspectos você considera que sua Igreja contribua para o município? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Questionário de Pesquisa - evangélicos 

 
2. Dados pessoais. 

 
a) Mora em Rio Grande da Serra?  
 
Sim  Não  

  
Há quanto tempo? __________;  Em que bairro mora? __________________________ 
 
 
b) Sexo: 
 
   
c) Faixa etária: 
 
18 – 24 anos  

25 – 39 anos  

40 – 59 anos  

+ de 60 anos  

 
 
 
 
 
f) Qual o local de seu nascimento (Cidade/Estado)?____________________________. 
 
g) Qual o local de nascimento de seus pais (Cidade/Estado)? 
 
Mãe: _____________________________;  Pai: ______________________________ 
 

h)   Está trabalhando atualmente?  SIM (       )   NÃO (        ) 

      Em que você trabalha: ___________________________________________ 

     Cidade em que trabalha: __________________________________________ 

 
 

Masculino  Feminino  

Este questionário será utilizado na coleta de pesquisa, de doutorado, do aluno Claudio 
Pereira Noronha, do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, da 
Universidade Metodista de São Paulo, cujo tema é: “Redes sociais e religiosas no 
município de Rio Grande da Serra, periferia do Grande ABC: uma análise do capital 
material e simbólico advindo das práticas associativas envolvendo participantes das 
“diversas religiões” presentes no município”. Para isso, solicitamos que marque com X 
as respostas que lhe são convenientes e respondendo às que necessitem ser escritas. 

d) Estado Civil 
 
Solteiro/a  
Casado/a  
Divorciado/a  
União livre  
Viúvo/a  
Outro  

 
 
 
 
 
 
 
 

e) Qual sua cor ou raça? 
 
Branco/a  

Preto/a  

Pardo/a  

Indígena  

Outros  
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i) Você mora em? 
 
Casa própria  Casa alugada  De favor  

 
Quantas pessoas residem em casa incluindo você? ________ 
Quantos cômodos há em sua casa? (incluindo bainheiros): ________ 
 
 
j) Escolaridade:  
 
1º grau incompleto  2º grau incompleto  Superior incompleto  

1º grau completo  2º grau completo  Superior completo  

Nunca fui à escola    Pós-graduação  

 
No caso de superior ou pós: Qual curso: ____________________________ 
 
 
k) Renda familiar: (com base no salário mínimo vigente em janeiro/2014: R$ 724,00) 
 
Até 1 salário mínimo Até  724,00  

Até 3 salários mínimos Entre 725,00 e 2.172,00     

Até 6 salários mínimos Entre 2.173,00 e  4.344,00  

Até 9 salários mínimos Entre 4.345,00 e  6.516,00  

Acima de 9 salários mínimos Acima de 6.516,00  

Sem Renda   

 
 
2. Informações sobre participação religiosa/igreja. 
 
 

a) Qual igreja/denominação você pertence: 
 
Ig. Batista / Primeira Igreja Batista  Congregação Cristã no Brasil  

Igreja Presbiteriana (tradicional)  I.P. Deus é Amor  

Testemunha de Jeová  Universal do Reino de Deus  

Adventista do Sétimo Dia  O Brasil para Cristo  

Assembleia de Deus  (*) Outra  

 
* No caso de responder “outra”, favor especificar:______________________________ 
 
Qual a religião de sua mãe: _________________;  De seu pai:____________________ 
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b) Há quanto tempo você frequenta a sua atual religião/igreja? 
 
De 0 a 3 anos  De 10 a 12 anos  
De 4 a 6 anos  De 13 a 15 anos  
De 7 a 9 anos  Mais de 15 anos  
 
 
c) Já foi membro de outra igreja/religião? 
 
Sim  Não  

  
 
d)  Se MUDOU  de Religião, o fato está relacionada a algum dos itens abaixo? 

 
Falta de trabalho social da Igreja para a comunidade/bairro.  

A Igreja não permitia que eu tivesse hábitos de lazer  
A Igreja não permitia a participação em Associações, partidos políticos, sindicatos, etc.  
Nenhuma das alternativas acima  

 
e) Com que frequência vai à sua igreja ou atividade religiosa? 
 
4 vezes ou mais p/ semana  2 vezes por mês  

2 ou 3 vezes por semana  1 vez por mês  

1 vez por semana  Esporadicamente  

 
 
f) Em quais atividades costuma participar na Igreja/religião?  
 
Cultos de louvor e adoração  Marcha para Jesus  
Culto da prosperidade  Grupos de jovens, casais, entre outros  
Culto da família  Atividades culturais (teatro, música).  
Culto para curas ou libertação  Atividades missionárias/evangelização  
Grupos de oração / Escola dominical  Atividades assistenciais  
Eventos ou festas  Conselho de Pastores  
Encontros/convenções  (*) outros  
 
* Se respondeu “outros”, favor especificar: ___________________________________ 
 
 
g) Costuma ler livros religiosos com frequência: SIM  (       )     NÃO   (        ) 
 
    Poderia citar o livro que está lendo, ou o último que leu?:______________________ 
 
 
 

Qual: ________________________________ 
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h) Que responsabilidade você tem na igreja? 
 
Pastor/a  Pregador/a  

Ancião  Responsável por grupo de estudo  
Obreiro  Grupo de Louvor  

Responsável por ministério  Nenhuma  

Cargo Administrativo  Outro (*)  

  
* Se respondeu “outro”, favor especificar: __________________________________ 
 
 

 
i) Costuma visitar outras religiões/igrejas: 
 
Sim  Não  

  
Caso responda SIM, cite uma:_____________________________________________ 
 
 
 
j) Por quais dos motivos relacionados abaixo você participa da igreja: 
 
Força “espiritual” para resolução de problemas cotidianos  

Harmonia e paciência para se relacionar com outras pessoas.  

Conhecimento sobre o texto Bíblico (palavra de Deus) / Recebimento de valores morais  

Receber batismo ou bênçãos do “Espirito Santo”.  

Receber  cura “espiritual” e “física” , ou ajudar na cura de outras pessoas  

Poder transmitir uma mensagem ou testemunho no momento do louvor.  

Receber aconselhamentos espirituais para não cometer pecados.  

Fazer amizade com os irmãos da Igreja  

Poder ajudar em atividades assistenciais/ajudar pessoas carentes  

Coordenar grupos de jovens, orações, entre outros.  

Receber auxílio em problemas familiares/conjugais.  

Receber auxílio em questões profissionais (p. ex., emprego) ou materiais (p.ex., cestas básicas, 
remédios, etc) 

 

 

Se desejar, relacione outros benefícios abaixo: 

1._____________________________________________________________  

2._____________________________________________________________ 
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k) Você, um familiar, um amigo ou ainda um conhecido, já resolveu, através da 

participação na Igreja (com orações, vigílias, etc.), uma DOENÇA GRAVE? 

SIM  NÃO  

 

l) Você, um familiar, um amigo ou conhecido, já resolveu, através da participação na 

Igreja (com orações, vigílias, etc.), um problema de DEPEDÊNCIA QUÍMICA? 
 

SIM  NÃO  

 

m) Indique, abaixo, caso conheça ou se lembre, de trabalhos sociais de sua Igreja, em Rio 

Grande da Serra: 

1.___________________________________________________________________    

2.____________________________________________________________________  

 

3. Práticas associativas e hábitos de lazer/recreativos. 

Partido Político  Associação cultural / esportiva  
Sindicato/associação de classe  Grupos da terceira idade  
Associação de bairro/amigos  Trabalho voluntário / assistencial  
Associação profissional  Conselhos de saúde, educação ou segurança.  
Associação de luta por moradia  Organização não Governamental (ONG)  
Associação acadêmica  Outros (*)  
 
* Se respondeu “outros”, favor especificar: __________________________________ 
 
 
b) Indique quais atividades “recreativas” você costuma participar com certa frequência: 

Ir ao cinema  Ouvir a Radio Comunitária da cidade  
Ir ao teatro  Viajar em finais de semana/feriados  
Ir a bibliotecas ou livrarias  Ir a clubes recreativos  
Ler revistas/ jornais “não” religiosos  Ir a danceterias, bailes ou festas.  
Ler Jornais da cidade/ região  Fazer trilhas ecológicas  
Ler livros “não” religiosos  Praticar algum esporte   
Ir a exposições (quadros, fotos, etc.).  Frequentar bares ou lanchonetes  
Ir a parques públicos, zoológicos.  Outras (*)  
Ir a parques de diversão    
 

4.)  a) Você considera Rio Grande da Serra uma boa cidade para se viver?  
* Se respondeu “outras”, favor especificar: __________________________________ 
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4.)  a) Você considera Rio Grande da Serra uma boa cidade para se viver?  

Sim  Não 
 

 Em parte  

 
Indique os motivos de sua resposta? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
b) Indique aspectos que você considera que precisam melhorar na cidade? 
 
 

Aspectos ligados à Saúde  Melhorar transporte público  
Aspectos ligados à Educação  Melhorar o comércio na região  
Questões ligadas à moradia  Cuidado com aspectos ambientais  
Melhorar a limpeza de ruas e calçadas  Aumentar as opções de lazer na cidade  
Asfaltamento de vias públicas  Mais segurança  
Manutenção das vias públicas  Mais creches  
Criação de mais empregos na cidade  Outros (*)  
 
*outros:______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
c)Indique  o que você considera que já melhorou na cidade nos últimos 10 anos. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
d) o que precisa melhorar na sua igreja? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
e) Em que aspectos você considera que sua Igreja contribui para o município? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
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Questionário de Pesquisa  -   kardecistas 

 
3. Dados pessoais. 

 
a) Mora em Rio Grande da Serra?  
 
Sim  Não  

  
Há quanto tempo? __________;  Em que bairro mora? __________________________ 
 
 
b) Sexo: 
 
   
c) Faixa etária: 
 
18 – 24 anos  

25 – 39 anos  

40 – 59 anos  

+ de 60 anos  

 
 
 
 
 
f) Qual o local de seu nascimento (Cidade/Estado)?____________________________. 
 
g) Qual o local de nascimento de seus pais (Cidade/Estado)? 
 
Mãe: _____________________________;  Pai: ______________________________ 
 

h)   Está trabalhando atualmente?  SIM (       )   NÃO (        ) 

      Em que você trabalha: ___________________________________________ 

     Cidade em que trabalha: __________________________________________ 

 
 

Masculino  Feminino  

Este questionário será utilizado na coleta de pesquisa do aluno Claudio Pereira Noronha, 
do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, da Universidade Metodista de 
São Paulo, cujo tema é: “Redes sociais e religiosas no município de Rio Grande da 
Serra, periferia do Grande ABC: uma análise do capital material e simbólico 
advindo das práticas associativas envolvendo participantes das “diversas religiões” 
presentes no município”. Para isso, solicitamos que marque com X as respostas que lhe 
são convenientes e respondendo às que necessitem ser escritas. 

d) Estado Civil 
 
Solteiro/a  
Casado/a  
Divorciado/a  
União livre  
Viúvo/a  
Outro  

 
 
 
 
 
 
 
 

e) Qual sua cor ou raça? 
 
Branco/a  

Preto/a  

Pardo/a  

Indígena  

Outros  
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i) Você mora em? 
 
Casa própria  Casa alugada  De favor  

 
Quantas pessoas residem em casa incluindo você? ________ 
Quantos cômodos há em sua casa? (incluindo bainheiros): ________ 
 
j) Escolaridade:  
 
1º grau incompleto  2º grau incompleto  Superior incompleto  

1º grau completo  2º grau completo  Superior completo  

Nunca fui à escola    Pós-graduação  

 
No caso de superior ou pós: Qual curso: ____________________________ 
 
 
k) Renda familiar: (com base no salário mínimo vigente em janeiro/2014: R$ 724,00) 
 
Até 1 salário mínimo Até  724,00  

Até 3 salários mínimos Entre 725,00 e 2.172,00     

Até 6 salários mínimos Entre 2.173,00 e  4.344,00  

Até 9 salários mínimos Entre 4.345,00 e  6.516,00  

Acima de 9 salários mínimos Acima de 6.516,00  

Sem Renda   

 
 
2. Informações sobre participação religiosa/igreja. 
 
 

a) Você se considera: 
 
Espirita   (*) outro  

Espírita Kardecista    

Espiritualista    

 
* No caso de responder “outra”, favor especificar:______________________________ 
 
 
Qual a religião de sua mãe: _____________________________;   
 
De seu pai:________________________________ 
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b) Há quanto tempo você frequenta a sua atual religião/igreja? 
 
De 0 a 3 anos  De 10 a 12 anos  
De 4 a 6 anos  De 13 a 15 anos  
De 7 a 9 anos  Mais de 15 anos  
 
 
c) Já foi membro de outra igreja/religião? 
 
Sim  Não  
  

 
d)  Se MUDOU  de Religião, o fato está relacionada a algum dos itens abaixo? 

 
Falta de trabalho social de sua “antiga religião” para a comunidade/bairro.  

Sua “religião” não permitia que eu tivesse hábitos de lazer  
Sua “religião” não permitia a participação em Associações, partidos políticos, sindicatos, 
etc. 

 
Nenhuma das alternativas acima  

 
e) Com que frequência vai à sua igreja ou atividade religiosa? 
 
4 vezes ou mais p/ semana  2 vezes por mês  

2 ou 3 vezes por semana  1 vez por mês  

1 vez por semana  Esporadicamente  

 
f) Em quais atividades costuma participar no Centro Espirita?  
 
Sessão mediúnica  Palestras com temas espíritas  

Sessão de deobsessão  Grupo de estudo do “evangelho”  

Sessão de passes/curas  Atividades assistenciais  

Encontros/convenções  (*) outros  

Eventos ou festas    

 
* Se respondeu “outros”, favor especificar: ___________________________________ 
 
 
g) Costuma ler livros “espíritas” com frequência: 

    Poderia citar o livro que está lendo, ou o último que leu?:______________________ 
 

h) Costuma assistir filmes “espíritas” com frequência: 
 
Se SIM, poderia citar o filme que mais gostou?:______________________________ 
 
 

Sim  Não  

Sim  Não  

Qual: ________________________________ 
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i) Que responsabilidade você tem no Centro Espírita? 
 
Presidente do Centro  Cargo administrativo  

Médiun  Organização de bibliotecas  

Desobsessor  Atividades assistenciais  

Organização de bazares  Outro (*)  

Coordenador de evangelho  Nenhuma  

  
* Se respondeu “outro”, favor especificar: __________________________________ 
 
 

 
i) Costuma visitar outras religiões/igrejas: 
 
Sim  Não  

  
Caso responda SIM, cite uma:_____________________________________________ 
 
 
 
j) Por quais dos motivos relacionados abaixo você participa no Centro: 
 
Força “espiritual” para resolução de problemas cotidianos  

Harmonia, equilíbrio e paciência para se relacionar com outras pessoas.  

Maior conhecimento sobre o evangelho / valores morais e éticos  

Maior proximidade com “Deus”/ “Jesus Cristo”  

Receber aconselhamentos do “plano espiritual”  

Ajudar na cura “espiritual” e “física” de outras pessoas  

Receber mensagens de “familiares” e “amigos” que já desencarnaram  

Ser o “canal” de mensagens do “plano espiritual”   

Receber informações “inspiradoras” nas palestras sobre temas espíritas  

Fazer amizade com pessoas do centro que participa ou de outros centros espíritas  

Poder ajudar em atividades assistenciais/ajudar pessoas carentes  

Receber auxílio em problemas de saúde (cura)  

Receber auxílio em problemas familiares/conjugais.  

Receber auxílio em questões profissionais / materiais  

 

Se desejar, relacione outros benefícios abaixo: 

1._____________________________________________________________  

2._____________________________________________________________ 
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k) Você, um familiar, um amigo ou ainda um conhecido, já resolveu, através da 

participação no Centro, uma DOENÇA GRAVE? 

SIM  NÃO  

 

l) Você, um familiar, um amigo ou conhecido, já resolveu, através da participação no 

Centro, um problema de DEPEDÊNCIA QUÍMICA? 
 

SIM  NÃO  

 

m) Indique, abaixo, caso conheça ou se lembre, de trabalhos sociais de seu Centro, em Rio 

Grande da Serra: 

1.___________________________________________________________________    

2.____________________________________________________________________  

 

3. Práticas associativas e hábitos de lazer/recreativos. 

a) Qual(ais) atividades (fora do Centro) costuma participar? 
 

Partido Político  Associação cultural / esportiva  
Sindicato/associação de classe  Grupos da terceira idade  
Associação de bairro/amigos  Trabalho voluntário / assistencial  
Associação profissional  Conselhos de saúde, educação ou segurança.  
Associação que luta por moradia  Organização não Governamental (ONG)  
Associação acadêmica  Outros (*)  
 
* Se respondeu “outros”, favor especificar: __________________________________ 
 
b) Indique quais atividades “recreativas” você costuma participar com certa frequência: 

Ir ao cinema  Ouvir a Radio Comunitária da cidade  
Ir ao teatro  Viajar em finais de semana/feriados  
Ir a bibliotecas ou livrarias  Ir a clubes recreativos  
Ler revistas/ jornais “não” religiosos  Ir a danceterias, bailes ou festas.  
Ler Jornais da cidade/ região  Fazer trilhas ecológicas  
Ler livros “não” religiosos  Praticar algum esporte   
Ir a exposições (quadros, fotos, etc.).  Frequentar bares ou lanchonetes  
Ir a parques públicos, zoológicos.  Outras (*)  
Ir a parques de diversão    
 

4.)  a) Você considera Rio Grande da Serr 
* Se respondeu “outras”, favor especificar: __________________________________ 
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4.)  a) Você considera Rio Grande da Serra uma boa cidade para se viver? 

Sim  Não  Em parte  

 
Indique os motivos de sua resposta? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
b) Indique aspectos que você considera que precisam melhorar na cidade? 
 
 

Aspectos ligados à Saúde  Melhorar transporte público  
Aspectos ligados à Educação  Melhorar o comércio na região  
Questões ligadas à moradia  Cuidado com aspectos ambientais  
Melhorar a limpeza de ruas e calçadas  Aumentar as opções de lazer na cidade  
Asfaltamento de vias públicas  Mais segurança  
Manutenção das vias públicas  Mais creches  
Criação de mais empregos na cidade  Outros (*)  
 
Outros 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
c)Indique  o que você considera que já melhorou na cidade nos últimos 10 anos. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
d) o que precisa melhorar em seu Centro/ sua religião? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
e) Em que aspectos você considera que sua religião contribui para o município? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
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Questionário de Pesquisa  -   Grupo afro-brasileiros 

 
4. Dados pessoais. 

 
a) Mora em Rio Grande da Serra?  
 
Sim  Não  

  
Há quanto tempo? __________;  Em que bairro mora? __________________________ 
 
 
b) Sexo: 
 
   
c) Faixa etária: 
 
18 – 24 anos  

25 – 39 anos  

40 – 59 anos  

+ de 60 anos  

 
 
 
 
 
f) Qual o local de seu nascimento (Cidade/Estado)?____________________________. 
 
g) Qual o local de nascimento de seus pais (Cidade/Estado)? 
 
Mãe: _____________________________;  Pai: ______________________________ 
 

h)   Está trabalhando atualmente?  SIM (       )   NÃO (        ) 

      Em que você trabalha: ___________________________________________ 

     Cidade em que trabalha: __________________________________________ 

 
 

Masculino  Feminino  

Este questionário será utilizado na coleta de pesquisa, de doutorado, do aluno Claudio 
Pereira Noronha, do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, da 
Universidade Metodista de São Paulo, cujo tema é: “Redes sociais e religiosas no 
município de Rio Grande da Serra, periferia do Grande ABC: uma análise do capital 
material e simbólico advindo das práticas associativas envolvendo participantes das 
“diversas religiões” presentes no município”. Para isso, solicitamos que marque com X 
as respostas que lhe são convenientes e respondendo às que necessitem ser escritas. 

d) Estado Civil 
 
Solteiro/a  
Casado/a  
Divorciado/a  
União livre  
Viúvo/a  
Outro  

 
 
 
 
 
 
 
 

e) Qual sua cor ou raça? 
 
Branco/a  

Preto/a  

Pardo/a  

Indígena  

Outros  
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i) Você mora em? 
 
Casa própria  Casa alugada  De favor  

 
Quantas pessoas residem em casa incluindo você? ________ 
Quantos cômodos há em sua casa? (incluindo bainheiros): ________ 
 
 
j) Escolaridade:  
 
1º grau incompleto  2º grau incompleto  Superior incompleto  

1º grau completo  2º grau completo  Superior completo  

Nunca fui à escola    Pós-graduação  

 
No caso de superior ou pós: Qual curso: ____________________________ 
 
 
k) Renda FAMILIAR: (com base no salário mínimo vigente em janeiro/2013: R$ 678,00) 
 
Até 1 salário mínimo Até  678,00  

Até 3 salários mínimos Entre 679,00 e 2.034,00     

Até 6 salários mínimos Entre 2.035,00 e  4.068,00  

Até 9 salários mínimos Entre 4.069,00 e  6.102,00  

Acima de 9 salários mínimos Acima de 6.102,00  

Sem Renda   

 
 
2. Informações sobre participação religiosa. 
 

a) Que grupo religioso você participa? 
 
Candomblé (*)  Umbandomblé  

Umbanda    

Candomblé e Umbanda (**)    

 
* No caso do Candomblé, favor especificar a Nação:__________________________ 
 

** Responder somente quando participar, simultaneamente, nos dois grupos. 
 

 
 
Qual a religião de sua mãe: _________________;  De seu pai:____________________ 
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b) Há quanto tempo você frequenta a sua atual religião? 
 
De 0 a 3 anos  De 10 a 12 anos  
De 4 a 6 anos  De 13 a 15 anos  
De 7 a 9 anos  Mais de 15 anos  
 
 
c) Já foi membro de outra religião? 
 
Sim  Não  

  
 
d)  Se MUDOU  de Religião, o fato está relacionada a algum dos itens abaixo? 

 
Falta de trabalho social da “religião” para a comunidade/bairro.  

A “religião” não permitia que eu tivesse hábitos de lazer  
A “religião” não permitia a participação em Associações, partidos políticos, sindicatos, etc.  
Nenhuma das alternativas acima  

 
e) Com que frequência vai ao Centro/Terreiro ou atividade religiosa? 
 
4 vezes ou mais p/ semana  2 vezes por mês  

2 ou 3 vezes por semana  1 vez por mês  

1 vez por semana  Esporadicamente  

 
 
f) Em quais atividades costuma participar no Terreiro?  
 
Cerimônias Religiosas (toques, giras, etc.)  Sessões de cura  

Cerimônias de iniciação (saídas de santo, etc.)  Sessões de benzimento  

Ida a Santuários  Outros (*)  

Festas em homenagem aos Orixás    

Festas cíclicas (ex. Ano novo)    

 
* Se respondeu “outros”, favor especificar: ___________________________________ 
 
 
g) Costuma ler livros religiosos com frequência: SIM  (       )     NÃO   (        ) 
 
    Poderia citar o livro que está lendo, ou o último que leu?:______________________ 
 
 
 
 

Qual: ________________________________ 
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i) Que responsabilidade você tem no Terreiro? 
 
Yalorixá / Babalorixá  Cambono  

Ekédi  Médiuns de Trabalho  

Ogam  Responsável pelo Terreiro  

Babalaô  Outro (*)  

Nenhuma    

  
* Se respondeu “outro”, favor especificar: __________________________________ 
 
 

 
i) Costuma visitar outras religiões/grupos religiosos: 
 
Sim  Não  

  
Caso responda SIM, cite quais:_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
j) Por quais dos motivos relacionados abaixo você participa do Centro/Terreiro: 
 
Força “espiritual” para resolução de problemas cotidianos  

Harmonia, equilíbrio e paciência para se relacionar com outras pessoas.  

Valores morais e éticos  

Maior conhecimento sobre os “mitos ancestrais” africanos  

Maior proximidade com “Deus”  (aqui no sentido de criador do Universo)  

Receber aconselhamentos do “plano espiritual” (Orixás, entidades espirituais)  

Ajudar na cura “espiritual” e “física” de outras pessoas  

Receber mensagens de “familiares” e “amigos” que já desencarnaram  

Poder ser o “canal” de mensagens/ aconselhamento do “plano espiritual”   

Fazer amizade com pessoas do centro que participa ou de outros Terreiros.  

Poder ajudar em atividades assistenciais/ajudar pessoas carentes  

Receber auxílio em problemas de saúde (cura)  

Receber auxílio em problemas familiares/conjugais.  

Receber auxílio em questões profissionais /materiais  

 

 

Se desejar, relacione outros benefícios abaixo: 

1._____________________________________________________________  

2._____________________________________________________________ 
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k) Você, um familiar, um amigo ou ainda um conhecido, já resolveu, através da 

participação no Centro/terreiro, uma DOENÇA GRAVE? 

SIM  NÃO  

 

l) Você, um familiar, um amigo ou conhecido, já resolveu, através da participação no 

Centro/Terreiro, um problema de DEPEDÊNCIA QUÍMICA? 
 

SIM  NÃO  

 

m) Indique, abaixo, caso conheça ou se lembre, de trabalhos sociais de seu Centro 

Terreiro, em Rio Grande da Serra: 

1.___________________________________________________________________    

2.____________________________________________________________________  

 

3. Práticas associativas e hábitos de lazer/recreativos. 

a) Qual(ais) atividades (fora do centro/terreiro) costuma participar? 
 
Partido Político  Associação cultural / esportiva  
Sindicato/associação de classe  Grupos da terceira idade  
Associação de bairro/amigos  Trabalho voluntário / assistencial  
Associação profissional  Conselhos de saúde, educação ou segurança.  
Associação que luta por moradia  Organização não Governamental (ONG)  
Associação acadêmica  Outros (*)  
 
* Se respondeu “outros”, favor especificar: __________________________________ 
 
 
b) Indique quais atividades “recreativas” você costuma participar com certa frequência: 

Ir ao cinema  Ouvir a Radio Comunitária da cidade  
Ir ao teatro  Viajar em finais de semana/feriados  
Ir a bibliotecas ou livrarias  Ir a clubes recreativos  
Ler revistas/ jornais “não” religiosos  Ir a danceterias, bailes ou festas.  
Ler Jornais da cidade/ região  Fazer trilhas ecológicas  
Ler livros “não” religiosos  Praticar algum esporte   
Ir a exposições (quadros, fotos, etc.).  Frequentar bares ou lanchonetes  
Ir a parques públicos, zoológicos.  Outras (*)  
Ir a parques de diversão    
 

4.)  a) V 
* Se respondeu “outras”, favor especificar: __________________________________ 
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4) Você considera Rio Grande da Serra uma boa cidade para se viver?  

Sim  Não  Em parte  

 
Indique os motivos de sua resposta? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
b) Indique aspectos que você considera que precisam melhorar na cidade? 
 
 

Aspectos ligados à Saúde  Melhorar transporte público  
Aspectos ligados à Educação  Melhorar o comércio na região  
Questões ligadas à moradia  Cuidado com aspectos ambientais  
Melhorar a limpeza de ruas e calçadas  Aumentar as opções de lazer na cidade  
Asfaltamento de vias públicas  Mais segurança  
Manutenção das vidas públicas  Mais creches  
Criação de mais empregos na cidade  Outros (*)  
 
* outros 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
c)Indique  o que você considera que já melhorou na cidade nos últimos 10 anos. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
d) o que precisa melhorar no seu Centro/Terreiro? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

e) Em que aspectos você considera que o Centro ou Terreiro, que você participa, contribui para o 
município? 
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
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Lideranças religiosas – Igreja Católica 
 
 
Roteiro de entrevistas: 
 
1) Qual a sua responsabilidade atual na Igreja e há quanto tempo você está nesse cargo? 

2) Com relação a sua responsabilidade, nos conte qual é sua atuação. 

3) Nos fale o que o motivou a buscar a atual religião, e se já foi membro de outra 

igreja/religião? 

4) Conte-nos como foi a sua trajetória na igreja até ocupar seu cargo/responsabilidade. 

5) Como você avalia a participação dos fiéis nas Celebrações Eucarísticas (Missas) e nos 

demais Sacramentos da Igreja? 

6) Atualmente as pessoas têm mudado muito de religião. Qual a sua opinião em relação a 

essa prática? 

7) Como você avalia o sentimento de identificação ou pertença, daqueles que frequentam a 

Igreja, com o grupo religioso como um todo?  

8) Quais são, em sua opinião, os principais benefícios “materiais” e “espirituais” que os 

fiéis recebem por participar em sua igreja. 

9) Qual a sua opinião sobre o município de Rio Grande da Serra, especialmente sobre a 

situação socioeconômica da população? 

10) Qual a sua opinião da contribuição social da sua igreja para os membros, e também 

para a população do município? A igreja participa de campanhas? Quando um membro 

está passando por uma situação social mais delicada, como a igreja costuma ajudá-lo? 

11) Como você avalia o trabalho, na cidade, das diversas Pastorais?  

12) Como você avalia a “contribuição social” de outras igrejas/religiões situadas no 

município de Rio Grande da Serra? 
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Lideranças religiosas – Igrejas Evangélicas 
 
 
Roteiro de entrevistas: 
 
1) Qual a sua responsabilidade atual na Igreja e há quanto tempo você está nesse cargo? 

2) Com relação a sua responsabilidade, nos conte qual é sua atuação. 

3) Nos fale o que o motivou a buscar a atual religião, e se já foi membro de outra 

igreja/religião? 

4) Conte-nos como foi a sua trajetória na igreja até ocupar seu cargo/responsabilidade. 

5) Como você avalia as atuais práticas dentro da Igreja? Fale-nos de sua opinião sobre o 

culto, os usos e costumes e a doutrina da igreja. Como você avalia, caso haja, mudanças 

ocorridas nesses aspectos? 

6) Atualmente as pessoas têm mudado muito de religião. Qual a sua opinião em relação a 

essa prática? 

7) Como você avalia o sentimento de identificação ou pertença, daqueles que frequentam a 

Igreja, com o grupo religioso como um todo?  

8) Quais são, em sua opinião, os principais benefícios “materiais” e “espirituais” que os 

fiéis recebem por participar em sua igreja. 

9) Qual a sua opinião sobre o município de Rio Grande da Serra, especialmente sobre a 

situação socioeconômica da população? 

10) Qual a sua opinião da contribuição social da sua igreja para os membros, e também 

para a população do município? A igreja participa de campanhas? Quando um membro 

está passando por uma situação social mais delicada, como a igreja costuma ajudá-lo?  

11) Como você avalia a “contribuição social” de outras igrejas/religiões situadas no 

município de Rio Grande da Serra? 
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Lideranças religiosas – Kardecismo 
 
1) Qual a sua responsabilidade atual no Centro e há quanto tempo você está nesse cargo? 

2) Com relação a sua responsabilidade, nos conte qual é sua atuação. 

3) Nos fale o que o motivou a buscar a atual religião, e se já foi membro de outra 

igreja/religião? 

4) Conte-nos como foi a sua trajetória no Centro até ocupar seu cargo/responsabilidade. 

5) De forma geral, como você avalia a participação dos membros do Centro, nas diversas 

atividades, p.ex., sessões, trabalhos de cura, grupo de estudos? 

6) Atualmente as pessoas têm mudado muito de religião. Qual a sua opinião em relação a 

essa prática? 

7) Como você avalia o sentimento de identificação ou pertença, daqueles que frequentam 

o Centro, com o grupo religioso como um todo?  

8) Quais são, em sua opinião, os principais benefícios “materiais” e “espirituais” que os 

fiéis recebem por participar no Centro. 

9) Qual a sua opinião sobre o município de Rio Grande da Serra, especialmente sobre a 

situação socioeconômica da população? 

10) Qual a sua opinião da contribuição social do Centro para os membros, e também para 

a população do município? O Centro participa de campanhas? Quando um membro está 

passando por uma situação social mais delicada, como a instituição costuma ajudá-lo? 

11) Como você avalia a “contribuição social” de outras igrejas/religiões situadas no 

município de Rio Grande da Serra? 
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Entrevista com lideranças afro-brasileiras 
 
 
1) Qual a sua responsabilidade atual no Centro/Terreiro e há quanto tempo você está nesse 
cargo? 

2) Com relação a sua responsabilidade, nos conte qual é sua atuação. 

3) Nos fale o que o motivou a busca da atual religião, e se já foi membro de outra 
igreja/religião? 

4) Conte-nos como foi a sua trajetória no Centro/Terreiro até ocupar seu 
cargo/responsabilidade. 

5) De forma geral, como você avalia a participação dos membros nas diversas atividades, 
p.ex., sessões, trabalhos de cura, grupo de estudos? 

6) Atualmente as pessoas têm mudado muito de religião. Qual a sua opinião em relação a 
essa prática? 

7) Como você avalia o sentimento de identificação ou pertença, daqueles que frequentam 
o terreiro, com o grupo religioso?  

8) Quais são, em sua opinião, os principais benefícios “materiais” e “espirituais” que os 
fiéis recebem por participar no Centro. 

9) Qual a sua opinião sobre o município de Rio Grande da Serra, especialmente sobre a 
situação socioeconômica da população? 

10) Qual a sua opinião da contribuição social do Centro/Terreiro para os membros, e 
também para a população do município? O Centro participa de campanhas? Quando um 
membro está passando por uma situação social mais delicada, como a instituição costuma 
ajudá-lo? 

11) Como você avalia a “contribuição social” de outras igrejas/religiões situadas no 
município de Rio Grande da Serra? 
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Responsáveis pelas Redes Sociais (associações, cooperativas, etc.) existentes no 

município. 

 

Roteiro de entrevistas: 

 
1) Quando a Associação foi criada? Quais foram suas principais motivações e objetivos? 

 2) Os “participantes” da associação sentem-se pertencentes e identificados com o grupo e 

com os projetos desenvolvidos? 

 3) Quais são os bairros mais envolvidos na dinâmica da Associação, e qual a situação 

socioeconômica das pessoas envolvidas? 

4) Os resultados esperados já podem ser observados? 

5) Qual a importância da Associação para o município? 

6) Entre os associados/cooperados, há pessoas que participam de alguma religião na 

cidade?  Se há pessoas de “diversas religiões” como é a convivência entre elas?  

7) Mantém vínculos de colaboração com instituições religiosas? Preocupam-se as igrejas 

pela situação social e econômica do município? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



310 
 

Pessoas ligadas ao Poder Público 
 
Roteiro de entrevistas: 
 

1) Qual seu atual “cargo público”, e, de forma geral, suas principais atribuições? 

2) Quais são os principais desafios, de Rio Grande da Serra, para os próximos anos? 

A pergunta se refere tanto às atribuições específicas de seu cargo, como uma 

“visão” do município como um todo! 

3) Rio Grande da Serra tem melhorado suas condições socioeconômicas? O que já 

avançou “significativamente” na cidade? Qual a contribuição das “Instâncias 

Regionais” (como Consórcio Intermunicipal, ou Câmara Regional), nesse 

processo? 

4) Você tem alguma religião e frequenta alguma igreja? 

5) Como você vê a participação das “Religiões” na cidade? Você considera que 

contribuem, de alguma forma, para amenizar os problemas sociais da cidade? 

6) Como você analisa o papel de Entidades Assistenciais (entre outras “redes sociais”, 

como associações, cooperativas, ONG’s)? Você considera que, de alguma forma 

ou de outra, tem contribuído para ajudar a população em seus diversos problemas 

sociais? 
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Migrantes para o município de Rio Grande da Serra 

 

Roteiro de entrevistas: 

 

1) Você é originário(a) de qual cidade e Estado brasileiro (ou país)? Com quantos anos 

veio para cá, e há quanto tempo está em RGSerra? Antes de chegar em RGS, chegou a 

morar em alguma outra cidade no ABC ou no Estado de São Paulo? 

 

2) Quais foram as motivações que o(a) levou a sair de sua cidade natal para vir para 

RGS? 

 

3) Já havia parente(s) ou conhecido(s) (vizinhos, amigos, etc.) na região quando 

resolveu vir para RGS? Nesse caso, de que forma eles ajudaram no processo de 

deslocamento e adaptação na cidade?  

4) Até que grau tinha estudado na sua terra natal? Continuou estudando em RGS? Se 

não: Por que? 

5) Qual era sua religião em sua cidade natal? Quando chegou em RGS teve algum tipo 

de ajuda da sua igreja (aqui na cidade)?  

 

6) Atualmente, frequenta alguma igreja ou religião? Segue a mesma religião de sua 

cidade de origem ou mudou de pertença religiosa? Se mudou, por quê? Depois de 

quanto tempo mudou?  

 

7) Cite questões que considera importante para você, e sua família, (se caso for o caso), 

se adaptar e reestruturar aqui em RGS? Quais foram as maiores dificuldades de 

adaptação? Foi difícil achar moradia? Emprego? 

 

8) Como era a cidade na época em que você chegou por aqui? Que elementos foram 

"marcantes" para você quando chegou por aqui? 

 

9) Qual foi seu primeiro emprego, e em qual cidade da região? Houve dificuldade para 

se empregar? 

 

10) Você considera que valeu a pena ter vindo para RGS? O que mudou na cidade 

desde sua chegada para os dias atuais? 

 

 

 

 


